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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
นโยบายของจีนในชวงทีเ่ ศรษฐกิจชะลอตัว ยังคงเนนปฏิรูปอยางรอบดาน ซึ่งแนวทางการ
เพิ่มศักยภาพการผลิตใหทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแลวและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทาง
การตลาดแนวทางหนึ่ง คือ การสนับสนุนใหผูประกอบการออกมาลงทุนตางประเทศตามเสนทาง
เชื่อมโยงการคาใหมของจีนในศตวรรษที่ 21 (one belt and one road หรือเสนทางสายไหมใหม)
จะเปน การย ายกํ าลั ง ผลิต และฐานการผลิต ของจี นไปยัง ภูมิ ภาคต างๆ โดยเฉพาะหลั ง การเป ด
ประชาคมอาเซียน การลงทุนของจีนในภูมิภาคนี้เริ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้น
การขยายตัวของการลงทุนจากจีนและการเดินทางเขาออกของชาวจีน โดยเฉพาะกลุม
นักทองเที่ยวของจีนที่เดินทางเขามาในประเทศไทยจํานวนมากและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมาตลอด รวมทั้ง
จุดแข็งทางภาคเกษตรกรรมของไทยที่เปนแหลงผลไมที่เปนที่ชื่นชอบของชาวจีน แมบางสวนหาก
พิจารณาในแงของการลงทุนแลวจะเปนผลดี แตในทางกลับกันทําใหเกิดการแสวงประโยชนทางธุรกิจ
จนสงผลกระทบผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของในประเทศไทย จึงจําเปนที่จะตองศึกษาใหทราบถึง
การขยายบทบาทของกลุมทุนจีนเหลานี้ใหชัดเจนใน 2 ประเด็นปญหาที่ปรากฏรายงานและมีการ
รองเรียนมาตลอดคือ ทางดานธุรกิจการทองเที่ยว และธุรกิจภาคเกษตรกรรม ซึ่งจะเป นการศึกษา
วิธีการดําเนินการของกลุมทุนจีนวาใชวิธีอะไรบางและสรางความเสียหายตอประเทศไทยมากนอย
เพียงใด
จากผลการศึกษาในทั้ง 2 ประเด็นปญหาขางตนพบวา เปนการแสวงประโยชนจากชองวาง
ของกฎหมายไทยของกลุมทุนจีนและความตองการรายไดของคนไทยบางสวนดวยการวาจางใหมาเปน
ตัวแทนหรือ nominee ใหเขามาแทน และประโยชนที่ไดรับจะหมุนเวียนในกลุมทุนจีนดวยกันเทากับ
วาผลประโยชนหรือผลกําไรจะไมอยูในประเทศไทย เนื่องจากกลุมทุนจีนไดเขามาตั้งธุรกิจที่เกี่ยวของ
เพื่อใหชาวจีนดวยกันมาใชบริการ ฉะนั้นรายไดตางๆ จะหมุนเวียนอยูในธุรกิจของชาวจีนดวยกัน จน
สงผลกระทบตอผูประกอบธุรกิจชาวไทย
ในธุรกิจการทองเที่ยว การขยายตัวของนักทองเที่ยวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยในแตละป
จะสงผลใหกลุมทุนจีนที่ลงทุนตั้งบริษัททองเที่ยวของจีน ตองหาทางลดตนทุนการผลิตเพื่อใหไดรับ
ผลประโยชนสูงสุดดวยการทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวในทุกดานอยางครบวงจร ทัง้ ในสวนที่
เกี่ยวกับโรงแรมหรือที่พัก รานอาหาร รานขายของฝาก หรืออื่นๆ ซึ่งหมายถึงระหวางที่อยูในประเทศไทย
กลุมนักทองเที่ยวจากจีนจะใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เปนของคนจีนด วยกัน ซึ่งการ
ดําเนินธุรกิจ เหลานี้อาจมีขอจํากัดในเรื่องผูล งทุน จึง มีก ารใชคนไทยเปนตัวแทนอําพรางในการ
จดทะเบียนผูประกอบการ
ผลกระทบจากการเขามาของกลุมทุนจีนดังกลาว ทําใหผูประกอบการดานตางๆ ของไทย
ตองสูญเสียรายได นอกจากจะไมเกิดการหมุนเวียนของวงเงินที่ใชจายเพื่อการทองเที่ยวในไทยแลว ยัง
ไมสามารถตรวจสอบวงเงินการใชจายของนักทองเที่ยวจีนในไทย นับเปนความพยายามที่จะเขามา
ลงทุนแบบเบ็ดเสร็จตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง ซึ่งไดมีการขยายตัวไปยังเมืองทองเที่ยวหลักของไทย
และในการใชไทยเปนฐานในการทําธุรกิจเพื่อมุงที่จะหาประโยชนอยางเดียวเมื่อมีปญหาหรือความ

จ
เสียหายเกิดขึ้น สามารถหลบหนีไปไดทันที จะสงผลกระทบตอคนไทยหรือตัวแทนอําพรางตอง
รับผิดชอบ
สวนในธุร กิจ ภาคเกษตรกรรม เปนการเขามารุก ทางดานการเกษตรของกลุม ทุนจีนอีก
รูป แบบหนึ่ง ที่แสวงประโยชนจ ากการมีเ งินทุนจํานวนมาก ดวยการจัดตั้ง ตัวแทนอําพราง หรือ
nominee เพื่อรับซื้อหรือกวานซื้อผลไม รวมทั้งบางรายจะใชวิธีการเชาที่ดินเพื่อใหเกษตรกรทําสวน
ผลไมตามที่ตองการ กรณีดังกลาวแมวาจะเกิดขึ้นมานาน โดยในระยะแรกพบอยูในพื้นที่จังหวัด
จันทบุรีและตราด ในปจจุบันมีการขยายตัวออกไปในพื้นที่ตางๆ เชน จังหวัดชุมพร มีการเขามารับซื้อ
ทุเรียน และลาสุดที่มีการกลาวถึงกันมากคือ บริเวณจังหวัดชายแดน ไดแก ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
การดําเนินการของกลุมทุนจีนจะทําใหเกิดผลกระทบทําใหอํานาจตอรองของเกษตรกรใน
พื้นที่ลดนอยลง ในกรณีที่ผลไมที่มกี ารตกลงรับซื้อไวลวงหนาไมไดมาตรฐานทางฝายจีนจะปฏิเสธการซื้อ
และเมื่อมีการเรียนรูการดําเนินธุรกิจและสรางเครือขายในพื้นที่ไดระยะหนึ่งก็จะใชวิธีดําเนินกิจการเอง
แทนที่จะซื้อจากพอคาไทย ที่สําคัญการเขามาของจีนบางรายแอบเขามาทําธุรกิจไมตองเสียภาษี เงิน
ไดนิติบุคคลในการสงออกไปยังจีนจึงมีความไดเปรียบเพราะมีตนทุนทําธุรกิจต่ํากวา และสามารถ
ขยายอิทธิพลดวยการสรางเครือขายกับคนในพื้นที่ที่มีบทบาทสําคัญ ซึ่งทําใหการทําธุรกิจไดสะดวกขึ้น
สําหรับการแกไขปญหาการใชตัวแทนมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยดังที่กลาวมาขางตน
จําเปนที่จะตองสรางจิตสํานึกและใหความรูตอกลุมบุคคลที่อาจถูกเขามาแสวงประโยชน ดวยการ
ชี้ใหเห็นวา แมการดําเนินการดังกลาวจะมีผลในทางบวกอยูบาง แตผลเสียที่จะเกิดขึ้นมีความเสียหาย
ที่สูงกวาและจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของไทย โดยชี้ใหเห็นตัวอยางหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นใหเห็น
เปนรูปธรรม นอกจากนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายตองมีการบังคับใชกฎหมายที่มี
อยูอยางจริง จัง เพราะปจ จุบันจะมีก ฎระเบียบที่ส ามารถใชบัง คับ ตอการกระทําที่เ ขาขายแสวง
ประโยชนเ หลานี้ แตกลับถูก ปลอยปละละเลยไมไดมีการใชบัง คับ อยางเขม งวด จึงทําใหก ลุม ทุน
ตางชาติยังสามารถเขามาแสวงประโยชนในประเทศไทยได
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึก ษาสวนบุคคลเรื่อง “การขยายบทบาทของกลม ทุนจีนที่มีผ ลกระทบตอ
เศรษฐกิจ ของไทย” เปนความตั้ง ใจที่จะศึก ษาหลัง จากไดส มัครเขารับ การฝก อบรมในหลักสูตร
นักบริหารการทูต รุนที่ 8 ซึ่งไดใหมีการระบุหัวขอรายงานการศึกษาสวนบุคคลไปพรอมกัน ดังนั้น
ในโอกาสแรกจึงใครขอขอบพระคุณผูบริหารกระทรวงการตางประเทศและสถาบันการตางประเทศ
เทวะวงศวโรปการ ที่กรุณาคัดเลือกใหเขาอบรมในหลัก สูตรที่มีคุณคานี้ ทําให ไดมีโอกาสคัดเลือก
หัวขอนี้ที่กําลังเปนปญหาในระยะที่ผานมาขึ้นมาศึกษา
บุคคลที่สําคัญที่สุด 3 ทาน ทั้ง ดร. ธีวินท สุพุทธิกุล เอกอัครราชทูต อุม เมาลานนท ที่ได
ยินชื่อเสียงทานมาตลอด และผูชวยศาตราจารย ดร. เดชา ตั้งสีฟา ซึ่งทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา ได
ใหคําแนะนําที่เ ปนประโยชนอยางมาก ชวยใหเ ห็นมุมมองที่แตกตาง ทําใหเ กิดแนวคิดใหมๆ จน
สามารถมาเปนรายงานการศึกษาฉบับนี้ได จึงตองขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทานเปน
อยางสูง โดยเฉพาะ ดร. ธีวินท ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาโดยตรง ที่ตองเหนื่อยกับการปรับแกรายงาน
ใหอยางละเอียดจนผานไปได
นอกจากนี้ ตองขอขอบคุณบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับผลงานชิ้นนี้อีก 2 ทาน คือ คุณวาสนา
เกตุจรุง และคุณวันชัย เชิดชูกอบ เจาหนาที่ของสํานักขาวกรองแหงชาติ ที่ไดกรุณารวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของกับรายงานการศึกษาเรื่องนี้ และที่จะขาดไมไดคือ ขอบพระคุณผูบริหารสํานัก ขาวกรอง
แหงชาติที่กรุณาพิจารณาและอนุมัติใหผูเขียนไดเขารับการศึกษาในหลักสูตรนี้
สุด ท า ยคงจะลื ม ไม ไ ด ที่ จ ะต อ งขอขอบคุ ณ คุ ณ ชริ นทร สายพชร ที่ ทํ า หน าที่ ใ นการ
ประสานงานของกลุม และกรุณาชวยแจง เตือนในเรื่องตางๆ ไดอยางสมบูร ณ และขอใชโ อกาสนี้
ขอบคุณเจาหนาที่ของสถาบันเทวะวงศวโรปการทานอื่นๆ เชนกัน ที่กรุณาดูแลใหคําแนะนํา รวมทั้ง
อํานวยความสะดวกทางดานตางๆ ที่เกี่ยวของเปนอยางดี
สาโรจย ธรรมรักษ
สิงหาคม 2559
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สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธกี ารศึกษา
1.4 ประโยชนของการศึกษา
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 เปาหมายของจีนที่เขามาลงทุนในไทย
3.2 กลุมทุนจีนในธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจภาคเกษตรกรรม
3.3 การรับมือของภาครัฐไทย
บทที่ 4 บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.2 ขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ประวัติผเู ขียน

ง
ฉ
ช
1
1
4
4
5
6
6
9
13
15
15
16
24
29
29
30
33
35

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ความเปนมาและความสําคัญของการขยายบทบาทของกลุมทุนจีนเขามาในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะประเทศไทย เปนผลมาจากประเด็นที่เกี่ยวของ 3 ประเด็น ประกอบดวย
ยุทธศาสตรและนโยบายของจีนเอง นโยบายของประเทศไทย และความสัมพันธทางการคาการลงทุน
ที่ใกลชิดกันระหวางไทยกับจีน โดยในสวนของจีน ในระยะ 1-2 ปที่ผานมา แมวาเศรษฐกิจของจีนจะ
มีอัตราการเติบ โตที่ชะลอตัว แตรัฐบาลจีนยัง เชื่อมั่นวาเศรษฐกิจของจีนจะยัง มีเสถียรภาพ โดยมี
นโยบายที่จะผลักดันเศรษฐกิจใหขยายตัวใหอยูในระดับปานกลาง-สูง ซึ่ง เชื่อวาจะเปนระดับ การ
เจริญเติบโตที่จะชวยผลักดันการปฏิรูปและพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ซึง่ การ
ลงทุนและการสงออกจะเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยกระตุนใหเศรษฐกิจเกิดการขยายตัว ขณะที่การ
ปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจโดยสงเสริมใหการบริโภคภายในมีความสําคัญมากขึ้นในการกระตุน
เศรษฐกิจใหมีแนวโนมไปในทิศทางที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ ในการดําเนินการเพื่อการพัฒนาและแกไขปญ หาทางเศรษฐกิจ จีนเนนการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจอยางรอบดาน ใหเกิดความสมดุล และเนนการเติบโตเชิงคุณภาพ โดยมุงไปสูการ
เปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจจากที่เนนภาคการผลิตและการสงออกเปนการสงเสริมภาคการบริการ
และการบริโ ภคภายใน ไมเ นนการเติบ โตเชิง ปริม าณ และเนนการพัฒ นาเศรษฐกิจ ที่เ ปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน1
ขณะเดียวกัน ยุทธศาสตร “ Made in China 2025 ”2 เปนแนวทางการเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตใหทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแลวและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการตลาด โดยให
ความสําคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม การผลิตเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม (green
manufacturing) และการผลิตสินคาเพื่อสรางชื่อเสียงของสินคาใหเปนที่ยอมรับในระดับโลก โดยมี
เปาหมายที่จะเปนพลังการผลิตของโลก (world manufacturing power) ภายในป 2568 และ
ตองการใหจีนเปนที่รูจักในชื่อ “Created in China” เพื่อยกระดับสินคาจีนไปสูระดับบนมากขึ้น
ที่ สํ า คั ญ นโยบายของรั ฐ บาลจี น ที่ รั ฐ บาลสนั บ สนุ น ให ผู ป ระกอบการออกมาลงทุ น
ตางประเทศตามเสนทางเชื่อมโยงการคาใหมของจีนในศตวรรษที่ 213 (one belt and one road
หรือเสนทางสายไหมใหม) ซึ่งไทยเปนเสนทางหนึ่ง การเกิดเสนทางสายไหมนี้จีนมีเหตุผล 3 ประการ
1

สํานักขาวกรองแหงชาติ, ปญหาเศรษฐกิจของประเทศตางๆ และแนวทางแกไข, 2558.
เรื่องเดียวกัน.
3
ปรารถนา คงนาค, นโยบาย เสนทางสายไหมในยุคศตวรรษที่ 21 ( One Belt and One Road) (กรุงเทพฯ:
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2558).
2
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คือ 1) เหตุผลทางการเมืองเปนการสงสัญญาณวาจีนตองการสันติภาพ เปดกวาง และตองการหยิบยื่น
โอกาสการพัฒนาใหกับเอเชียและโลก 2) เหตุผลทางเศรษฐกิจ โดยโครงการลงทุนขนาดใหญ จะเปน
การยายกําลังผลิตและฐานการผลิตของจีนไปยังภูมิภาคตางๆ 3) เหตุผลทางดานสังคมและวัฒนธรรม
จะชวยสงเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับประชาชนตามเสนทางสายไหม
นอกจากแนวทางการพัฒ นาเศรษฐกิจ ของจีนแลว ในสวนของนโยบายของรัฐบาลไทย
พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดยืนยันในระหวางที่ นายหยาง จิง (Yang Jing) มนตรี
แหงรัฐ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เทียบเทารองนายกรัฐมนตรี) เดินทางเยือนไทยและเขาเยี่ยมคารวะ
พล.อ. ประยุทธ ที่ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 วา รัฐบาลไทยมีนโยบายสงเสริมและ
พัฒ นาความสัม พันธและความรวมมืออยางใกลชิดกับจีน เพื่อผลประโยชนของประชาชนทั้งสอง
ประเทศ โดยมีการขยายความรวมมือในดานตางๆ ซึ่งจะสรางความเจริญรุงเรืองและมั่นคงของไทย
และจีนและของภูมิภาคโดยรวม ซึ่งความสัมพันธระหวางไทยกับจีนที่ใกลชิดกันในรัฐบาลปจจุ บัน
สะทอนไดจากจีนเปนประเทศแรกๆ ที่มีทาทีเชิงยอมรับการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2557 ที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ เปนหัวหนาคณะ ยึด
อํานาจจากรัฐบาล ซึ่ง คณะธุ ร กิจ จี นยัง เปนภาคเอกชนต างชาติ กลุ ม แรกๆ ที่ข อเขา พบ พล.อ.
ประยุทธ จันทรโอชา เพื่อหารือถึงแนวทางการเสริมสรางความมั่นใจดานการคาการลงทุน ซึ่งหัวหนา
คสช. ไดย้ําถึงการสงเสริมการเขามาลงทุนในไทย และย้ําวาการเขามาลงทุนในไทยตองมีผลประโยชน
ตอบแทนใหประเทศไทยใหมากที่สุด ควรเพิ่มมูลคาใหกับวัตถุดิบในประเทศไทย โดยเฉพาะดานเกษตร
เพื่อแกไขปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ตองดําเนินการอยางเต็มที่เพื่อลดมลภาวะที่จ ะ
สงผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอม
หลัง การเปดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนจะมีนัก ธุร กิจ จีนเขาลงทุนในอาเซียนมากขึ้น
โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีสภาพทางภูมิศาสตรเปนศูนยกลางของภูมิภาค จุดเดนในดึงดูดการลงทุน
ของไทยอยางแรกคือ นโยบายสงเสริมการลงทุนของรัฐบาลที่สนับสนุนใหตางชาติเขามาลงทุน และให
สิทธิประโยชนที่ดึงดูดใจคือ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใน 8 ปแรก และหลังจาก 8 ปก็จะเก็บภาษี
เพียงครึ่งหนึ่ง รวมถึงตางชาติยังสามารถถือหุนไดรอยละ 100 หากลงทุนเพื่อผลิตสงออก และหาก
ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมก็สามารถถือครองที่ดินไดเต็มรอยละ 100
1.1.1 เปาหมายการเขามาลงทุนในไทยของธุรกิจจีน
เปาหมายของจีนที่มาลงทุนไทยเพื่อใชไทยเปนตลาด รวมถึง เปนฐานการผลิต
สงออกไปยังประเทศแถบอาเซียน รวมถึงสงสินคากลับไปจําหนายในจีน เพราะสินคาหลายอยางผลิต
ในไทยมีตนทุนถูกกวา และยังมีเปาหมายใชฐานการผลิตในไทยสงออกสินคาไปยุโรปและอเมริกาที่
สินคาบางประเภทของจีนถูกกีดกันหากสงออกไปจากจีนโดยตรง ซึ่งตามขอมูลของกระทรวงพาณิชย
จีนทําการสํารวจมาทั่วโลกในป 2557 พบวาหลายชาติมีแนวโนมจะกีดกันสินคาจีน ทําใหจีนเสีย
โอกาสในการเขาไปทําตลาดคอนขางมาก4
ประเทศไทยจึงเปนเปาหมายหนึ่งที่กลุมทุนจีนเขามาขยายบทบาทในลักษณะของ
การใชตัวแทนหรือนอมินี (nominee) ในการดําเนินการธุรกิจบางประเภท ซึ่งปจจุบันธุรกิจที่กลุมทุนจีน
4

“การคาลงทุนไทย-จีนป 59 มุมมอง‘อู จื้อ อี้’นับวันยิ่งโต,” ฐานเศรษฐกิจ (3-6 มกราคม 2559).
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เหลานี้เ ขาไปแสวงประโยชนและปรากฏใหเ ห็นอยางชัดเจนมี 2 ประเภทธุร กิจ ไดแก ทางดาน
เกษตรกรรม ซึ่ง เปนการรุก เขามาเชาที่ดินปลูก พืชผลไมห รือกวานซื้อผลผลิต และทางดานการ
ทองเที่ยวที่มีการใชโอกาสที่มีนักทองเที่ยวจีนเปนจํานวนมากเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย
และมี จํ านวนเพิ่ม ขึ้ นในแต ล ะป ทํ า ให ห นว ยงานของไทยมี ก ารประเมิ น สถานการณ และแสดง
ความคิดเห็นอยางกวางขวางวาอาจจะทําใหประเทศไทยและประชาชนไทยตองเสียประโยชน
จากสภาพป ญ หาขา งต น หากพิ จ ารณาผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
จําเปนตองศึกษาและหาคําตอบใหไดชดั เจนวา นโยบายของทั้งสองประเทศและความสัมพันธที่ใกลชิดกัน
รวมทั้งการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และศักยภาพของประเทศไทยจะกลายเปนปจจัยเกือ้ หนุน
หรือดึงดูดใหกลุมทุนของจีนขยายตัวเขามาลงทุนในประเทศไทยอยางไร การดําเนินการของกลุมทุน
จีนจะมีผลดีหรือผลเสียอยางไรตอเศรษฐกิจของไทยและผลกระทบที่จะมีตอประชาชนไทยในอนาคต
รวมทั้งการศึกษาแนวทางการรับมือของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของของไทยในชวงที่ผานมาวามีการ
ดําเนินการมากนอยเพียงใด และจนถึง สถานการณปจจุบันควรมีการปรับมาตรการรับ มือหรือไม
อยางไร ซึ่งหากมีผลการศึกษาพบวามีผลกระทบในทางลบจะไดหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
ทันเวลากอนที่จะขยายตัวไปมากกวานี้ นอกจากนี้ ยังเปนประโยชนตอรัฐบาลที่จะมีขอมูลเพียงพอ
และชัดเจนนําไปตัดสินใจและกําหนดนโยบายในสวนที่เกี่ยวของตอไป
1.1.2 คําถามการศึกษา
1) การขยายตัวของกลุ ม ทุนจีน ในไทยมีวิธีก ารและรูป แบบอยา งไร ผ านทาง
ชองทางใดบาง
2) การขยายตัวดังกลาวในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบันไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยหรือกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก กลุมเกษตรกร กลุมผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว
หรือมัคคุเทศกอยางไร
3) ในชวงที่ผานมาหนวยงานภาครัฐของไทยไดมีแนวทางหรือมาตรการแกไข
ปญหานี้หรือไมอยางไร และควรปรับปรุงแนวทางหรือมีมาตรการอยางไร
1.1.3 สมมติฐานการศึกษา
1) วิธีการขยายตัวของกลุมทุนจีนในไทยจะใชวิธีการที่แตกตางกันขึ้นอยูกับการ
เขาไปแสวงประโยชนในดานใด เชน ดานเกษตรกรรมจะใชวิธีการใชนอมินีเขาไปเชาหรือซื้อที่ดินใน
การเพาะปลูกเพื่อใหไดผลผลิตตามที่ตองการ หรือการทองเที่ยวใชบริการในเครือขายของชาวจีนที่อยู
ในประเทศไทย
2) การดําเนินการของกลุม ทุนจีนเหลานี้จะสง ผลกระทบตอกลุม อาชีพ 2 กลุม
ไดแก ผลกระทบตอกลุมเกษตรกรของไทยบางสวน ที่ไมสามารถจําหนายผลผลิตไดเพราะผลผลิตมี
คุณภาพดอยกวาของกลุมทุนจากจีน เนื่องจากยังขาดเทคโนโลยีและความรูที่ทันสมัย และผลกระทบ
ตอผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวไทยที่อาจจะไมไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่จากนักทองเที่ยวจีนที่
เขามาทองเที่ยวในไทย เพราะเมื่อเขามาแลวจะใชบริการเฉพาะในสวนที่ชาวจีนเปนเจาของธุรกิจ
เทานั้น
3) หนวยงานภาครัฐอาจยังไมมีมาตรการที่เหมาะสมในการดําเนินการตอกลุมทุนจีน
เนื่องจากผลกระทบจํากัดอยูเ พียงเฉพาะในกลุมธุรกิจนั้นๆ จึงทําใหธุรกิจทองเที่ยวจีนยัง สามารถ
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ดําเนินการจนถึงปจจุบัน ขณะที่ทางดานเกษตรกรรมยังมีเกษตรกรบางสวนไดรับประโยชน ทั้งนี้ การ
ดําเนินการแกปญหาของภาครัฐในปจจุบันอาจยังเปนเพียงการตรวจสอบและเก็บขอมูลระดับพื้นที่
เพื่อพิจารณามาตรการกํากับดูแล ดังนั้น จึงตองหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อใหธุรกิจของไทยไดรั บ
ประโยชน
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการ การขยายอิทธิพลหรือบทบาทของกลุมทุนจีนที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยวามีการดําเนินการอยางไรและไดขยายตัวไปมากนอยเพียงใด
1.2.2 เพื่อศึกษาและตรวจสอบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอผลประโยชนของประเทศไทยทั้ง
ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบ โดยเฉพาะประชาชนไทยที่เกี่ยวของในแตละสวนที่กลุมทุน
จีนเขามาจะไดรับความเดือดรอนมากนอยเพียงใด
1.2.3 เพื่ อ หาแนวทางการป อ งกั น แก ไ ขป ญ หา และเตรี ย มความพร อ มรั บ มื อ กั บ
ผลกระทบหรือปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาการขยายบทบาทของกลุมทุนจีนที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจของไทยจะ
เนนที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเชื่อวาในการเขามาลงทุนไมวาของประเทศใดจะมุง ไปที่
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเปนประเด็นปญหาสําคัญที่จะสงผลกระทบตอผูประกอบธุรกิจของ
ไทยโดยรวมและตองหาแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสมตอไป
ปจ จุบันเทาที่ป รากฏขอมูล การขยายบทบาทของกลุม ทุนจีนที่มีผ ลกระทบตอ
เศรษฐกิจ และประชาชนไทย ซึ่งจะใชเ ปนเปาหมายการศึก ษามี 2 สวน ประกอบดวย ทางดาน
เกษตรกรรม ปรากฏรายงานการเขามาปลูกพืชเพื่อสงออกและการกวานซื้อผลผลิตทางการเกษตร ซึ่ง
มีการประเมินวาการเขามาขยายบทบาททางดานนี้เปนไปอยางกวางขวางนาจะสงผลกระทบตอกลุม
เกษตรกรสว นใหญและประชาชนทั่ วไป และอีก ดานเปน ดานการทองเที่ย ว มี ร ายงานวาแมว า
นักทองเที่ยวของจีนจะเขามาเที่ยวในประเทศไทยเปนจํานวนมากแตประโยชนที่ไทยจะไดรับจาก
นักทองเที่ยวจีนมีไมมาก
ดังนั้น จึงจําเปนตองศึกษาการขยายตัวของกลุมทุนจีนในไทยมีวิธีการและรูปแบบ
อยางไร ผานชองทางใดบาง และสถานการณดังกลาวสง ผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทย
อยางไรทั้งทางบวกและทางลบ โดยเฉพาะตอผูมีสวนเกี่ยวของในแตละภาคสวน ทั้งกลุมเกษตรกร
ผูประกอบการการทองเที่ยว และประชาชนไทยโดยรวม นอกจากนี้ ยังตองพิจารณาในสวนที่เกี่ยวกับ
การดําเนินการของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในแตละเรื่องวา เคยมีนโยบายและแนวทางการแกไข
ปญหาเหลานี้อยางไรและควรตองปรับปรุงอยางไร รวมทั้งกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ
1.3.2 ขอบเขตระยะเวลา
ชวงระยะเวลาการศึกษาจะอยูภายในชวงตั้งแตรัฐบาลปจจุบันซึ่งมี พล.อ. ประยุทธ
จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี เขาบริหารประเทศเมื่อป 2557 และไดมีการกําหนดนโยบายและ
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มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของหาทางแกไขปญหาการขยายบทบาทของกลุมทุนจีน โดยเฉพาะการ
เขามาแสวงประโยชนท างดานธุร กิจ การทองเที่ยว หลัง จากที่ ไดมีก ารปลอยทิ้ ง ปญ หานี้ม าเป น
เวลานาน และธุรกิจดานเกษตรกรรมที่กําลังเปนปญหา
1.3.3 วิธีการดําเนินการศึกษา
การศึกษาในเรื่องนี้จะเปนการศึกษาจากเอกสารทั้งเอกสารจากแหลงขอมูลเปด
ทั่วไป เอกสารวิจัย นอกจากนี้ เพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตองในขั้นตนจะประสานงานกับ
เจาหนาที่ของหนวยงานดานความมั่นคงในแตละพื้นที่ในการตรวจสอบขอมูลขาวสารและรวบรวม
ขอเท็จจริง เพื่อนํามาใชในการวิเ คราะหไดอยางถูกตอง รวมทั้ง การใชขอมูลจากการสัมภาษณผูที่
เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยว ขณะเดียวกันใชความรูและขอมูลที่เกี่ยวของ ไดแก หลักการผลิตขาวกรอง
เอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี ในการประเมินสถานการณและวิเคราะหเพื่อหาทางการ
แกไขปญหา
1.4 ประโยชนของการศึกษา
1.4.1 ผลการศึกษาจะทําใหทราบถึงการขยายตัวของกลุมทุนจีนในไทยวามีวิธีการและ
รูปแบบอยางไร ผานชองทางใดบาง ซึ่งจะทําใหทราบถึงจุดออนที่เปนโอกาสใหกลุมทุนจีนเขามาแสวง
ประโยชน รวมถึงกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ
1.4.2 ทําใหท ราบถึง ผลกระทบที่เ กิดขึ้นแลวหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการขยาย
บทบาทหรือเขามาแสวงหาประโยชนของกลุมทุนจีน โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ รวมทั้งทําใหทราบ
วากลุมบุคคลกลุมใดบางจะไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว
1.4.3 การศึกษาจะทําใหเกิดการเรียนรูในปญหาที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วจะเปนประโยชน
ตอการนํามากําหนดเปนแนวทางและมาตรการในการแกไขหรือบรรเทาปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อชวยลด
ความเสียหาย และนําเสนอตอรัฐบาลหรือใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปใชในการกําหนดแนว
ทางการปองกัน และมาตรการแกไขปญหาที่ถูกตอง

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาประเด็นปญหาที่กําหนดมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของหลายทฤษฎี เนื่องจาก
เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงไปของสถานการณดานตางๆ ในภาวะที่โลกไรพรมแดนที่การ
เชื่อมโยงโลกใหถึงกันโดยงาย เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศที่ตองแสวงหาประโยชนที่ดีกวา
และแนวคิดการขยายบทบาทหรืออิทธิพลของประเทศเปาหมาย และที่สําคัญคือนโยบายดานความ
มั่นคงที่จะเปนแนวทางปฏิบัติในการปองกันและแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
2.1 แนวคิดทฤษฏี
2.1.1 ทฤษฎีโลกาภิวัตน (globalization theory)
โลกาภิวัตน หมายถึง การที่ประชาคมโลกไมวาจะอยู ณ จุดใดสามารถรับรูหรือ
ไดรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง นําไปสูการพึ่งพาอาศัยกัน รวมไปถึง
การบูรณาการและการรวมกลุมระหวางประเทศ โดยกระแสโลกาภิวัตนทําใหโลกไรพรมแดนนําสังคม
โลกกาวเขาสูความเปนหนึ่งเดียวกัน มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม และสังคมวัฒนธรรม ซึ่งเครื่องมือสําคัญ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยในการพัฒนาและ
การติดตอสื่อสารในดานตางๆ ทั้งทางตรงและทางออม
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน มีสวนสําคัญที่ทําใหวิถีชีวิตของคน
เปลี่ยนไปจากเดิม ประชาชนจะใหความสนใจที่ระบบเศรษฐกิจแบบระบบทุนนิยม จนทําใหมองขาม
ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ กอใหเกิดปญหาทางดานสังคมขึ้นมา และทํา
ใหวัฒนธรรมที่ดีงามในสังคมที่ถูกมองวาไมทันสมัยถูกแทนที่และเลือนหายไปในที่สุด
นอกจากนี้ กระแสโลกาภิวัตนยังสงผลกระทบตอระบบการเมืองการปกครองของ
สังคม โดยเฉพาะวิธีคิดและการบริหารจัดการที่อิงอยูกับวัฒนธรรมตะวันตก โดยไมไดคํานึงถึงสภาพ
ทองถิ่นของตน ดังนั้น จึงตองทําความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา โลกาภิวัตน ที่สงผลทั้งดานบวกและ
ลบตอสังคม เพื่อนําไปใชในการกําหนดแนวทางในการแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได
บทนิยามของคําวาโลกาภิวัตนในแตละมิติจะมีความหมายแตกตางกันไป แมจะมี
ความแตกตางกัน แตโลกาภิวัตนยังมีจุดเชื่อมกันในเรื่องของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยใหการ
ติดตอถึงกันสามารถทําได ซึ่งมีความหมายในมิติตางๆ แตที่นํามาเปนแนวทาง มีดังตอไปนี้
1) ความหมายในมิติของความสัมพันธระหวางประเทศ มิตินี้กลาวถึงโลกาภิวัตน
ในแงของความสัมพันธขามพรมแดน5 หรือTransnationalism ซึ่งเปนปรากฎการณทางสังคมที่คน
หลายกลุมติดตอเชื่อมโยงผานความสัมพันธทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ซึ่งมิไดจํากัดอยูภายใน
5

นฤพนธ ดวงวิเศษ, คําศัพททางมานุษยวิทยา หัวขออิสระ : การขามพรมแดนรัฐชาติ, 2557.
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ดินแดนของรัฐชาติใด แตติดตอเชื่อมโยงขามอาณาเขตของรัฐชาติสมัยใหม อาศัยเทคโนโลยีสื่อสาร
เขามาชวยในการติดตอสัมพันธ ทําใหการสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็วมากขึ้น เนนถึงความเจริญเติบโต
ของการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ โลกาภิวัตนนักคิดที่ใหความหมายใน
ลักษณะนี้ไว คือ Paul Hirst และ Grahame Thompson โดยเสนอวา โลกาภิวัตน คือ กระแส
ไหลเวียนของการคาและการลงทุนขนาดใหญระหวางประเทศตางๆ6 ที่กําลังเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ ยังนําไปสูความเคลื่อนไหวขนาดใหญ ทั้งของคน ขอมูลขาวสาร และแนวความคิดตางๆ
2) ความหมายในมิติของความเปนเสรีนิยม ซึ่ง ปจ จุบันมีแนวคิดเสรีนิยมใหม
(neo-liberalism) เปนแนวคิดทางเศรษฐกิจที่รัฐและทุนจะบูรณาการรวมกันเพื่อดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสรางชองทางการตลาดใหมๆ ขึ้นมาไมวาจะเปนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจการเปดการคา
เสรี ฯลฯ ซึ่งเสรีนิยมใหมจะวางฐานคิดอยู 4 ฐาน คือ
(1) ความสัมพันธทุกอยางถูกวางอยูบนกลไกตลาด
(2) การผอนปรนระเบียบกฎหมายเพื่อใหกลุมทุนสามารถที่จะ เคลื่อนยาย
เขาออกในระบบไดอยางคลองตัว ซึ่งรวมถึงการเปดเสรีทางการคาโดยไมมีการเก็บภาษีศุลกากรและ
การกีดกันทางการคา ทั้งโดยรัฐบาลดวยกันและระหวางบริษัทที่ทําการคาระหวางกัน รวมถึงการลด
คาธรรมเนียมการคาที่เกี่ยวของ
(3) การตัดงบประมาณบางสวนซึ่งเปนภาระของรัฐบาลเพื่อใหผู รับบริการ
หรือประชาชนเปนผูแบกรับในสวนนี้แทน
(4) การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ดังนั้น ความหมายของโลกาภิวัตนในมิตินี้นับวาเปนการใหความหมายที่เปน
กระบวนการกําจัดขอจํากัดตางๆ ที่รัฐสรางขึ้นในการเคลื่อนไหวเรื่องตางๆ โดยมีวัตถุประสงคที่จะ
สรางเศรษฐกิจโลกที่ไรพรมแดนและมีความเสรีมากขึ้น ซึ่งโลกาภิวัตนเปนกระบวนการผนวกรวม
เศรษฐกิจระหวางประเทศในมุมมองนี้จะเห็นไดจากการลดขอจํากัดทางการคาตางๆ เชน ระบบภาษี
ศุลกากร กฎระเบียบตางๆ
3) ความหมายในมิติของการทําใหสังคมโลกเปนสากล7 มีนักคิดที่ใหความหมายไว
คือ Oliver Reiser และ Blodwen Dawies ซึ่งเชื่อวาในอนาคตการผนวกรวมกันทางวัฒนธรรมของโลก
ซึ่งความหมายของโลกาภิวัตน จึงเปนเรื่องของทั่วโลกที่คนทุกภาคสวนในโลกสามารถรับรูไดอยาง
เทาเทียมกัน มีกระบวนการของการแพรกระจายสิ่งตางๆ ที่หลากหลายไปสูประชาชนในทุกสวนของโลก
ผลกระทบที่สําคัญประการหนึ่งของโลกาภิวัตนตอระบบเศรษฐกิจ คือ การเพิ่มการ
แขงขันที่มากและรุนแรงขึ้นในเวทีการคาระหวางประเทศ นอกจากนี้ ยังทําใหปจจัยตางๆ ที่เดิมไมถือวา
เปนปจจัยทางเศรษฐกิจ เขามามีอิทธิพลตอระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น เชน ความคิดเรื่องการบริหาร
จัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาล (good governance) ความคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสวนรวมของ
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ภาคธุรกิจ (corporate accountability) รวมถึง การใหความสําคัญ กับ การรักษาสิ่ง แวดลอมใน
กระบวนการผลิตสินคา และการดูแลสิทธิของคนงาน เปนตน
โลกาภิวัตนในภาพรวมเปนกระแสที่สังคมโลกมีลักษณะเชื่อมโยงกัน ทั้งทางดาน
การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม สังคมและวัฒนธรรม นับเปนระบบสังคมสมัยใหม ที่เปน
เหมือนสังคมโลกที่มีความใกลชิดกันเหมือนเปนชุมชน/บานหลังเดียว อยางไรก็ตาม กระแส โลกาภิวัตน
นําไปสูปญหาเชนเดียวกัน เนื่องจากการที่พยายามทําใหสัง คม/ชุม ชนตางๆ มีความใกลเ คียงกัน
เปนการมองขามความหลากหลายของสังคม และเกิดความไมสมดุลทางวัฒนธรรมขึ้น จากที่กลาวมา
ทั้ง หมดจะเห็ นวา โลกาภิวัต น มี ทั้ง ผลดีแ ละผลเสียขึ้ นอยู กับ การประยุ ก ต ใชกั นอย างไรให เ กิ ด
ประโยชน
2.1.2 ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ (international trade theory)
การคาระหวางประเทศคือ กิจกรรมที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน (exchange) สินคา
และบริการระหวางประเทศอาจเปนการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันโดยตรง (barter system) หรือการคา
โดยใชเงินเปนสื่อกลางทําใหมีก ารเคลื่อนยายเงิ นทุน วิท ยาการ และเทคโนโลยีระหวางประเทศ
การคาระหวางประเทศจะตองมีการตกลงวาจะใชเงินสกุลใดในการคาแลวจึงมีการแลกเปลี่ยนเงินตาม
อัตราการแลกเปลี่ยนของสกุลที่ตกลงกันแลวจึงนํามาชําระคาสินคาตามที่ตกลงกัน
สาเหตุที่ตองมีการคาระหวางประเทศเกิดขึ้นเนื่องจาก
1) ขาดวัตถุดิบในประเทศ เนื่องจากแตละประเทศมีทรัพยากรที่ไมเหมือนกันใน
กรณี ประเทศที่ขาดวัตถุดิบสําหรับใชเปนปจจัยการผลิตจึงจําเปนตองซื้อวัตถุดิบจากประเทศอื่นมา
เพื่อใชในการผลิตสินคานั้น
2) จํ า นวนของพลเมื อ ง ในกรณี ที่ ป ระเทศมี พ ลเมื อ งหนาแน น และผลผลิ ต
ภายในประเทศไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนรัฐบาลจําเปนตองสั่งซื้อสินคาจากประเทศ
อื่นเพื่อใหเพียงพอกับความตองการ
3) การเลียนแบบการบริโภค (demonstration effect) ประเทศที่มีมาตรฐาน
การครองชีพสูงยิ่งประชาชนมีรายไดมากขึ้นก็จะตองการสินคาที่มีคุณภาพสูงและสินคาฟุมเฟอยมาก
ขึ้นดวย ทําใหตองมีการนําเขาสินคาบางชนิดจากตางประเทศ
4) การประกอบอุตสาหกรรม ถาประเทศมีอุตสาหกรรมมากขึ้นก็จะมีการนําเขา
ปจจัยการผลิตมากขึ้นตามไปดวย เชนประเทศไทยตองมีการนําเขาชิ้นสวนอะไหลเครื่องยนตเพื่อ
ประกอบขายภายในประเทศและสง ออก ซึ่ง ปจจุบันเปนการจัดการแบบหวงโซอุป ทาน (supply
chain) ที่จะมีจุดเริ่มตนของโซมักจะมาจากทรัพยากรธรรมชาติ ผานกระบวนการแปรรูปโดยมนุษย
ผานกระบวนการสกัดและการผลิตที่เกี่ยวของ เชน การกอโครงราง, การประกอบ หรือการรวมเขา
ดวยกัน กอนจะถูกสงไปยังโกดัง หรือคลังวัสดุ โดยทุกครั้งที่มีการเคลื่อนยาย ปริมาณของสินคาก็จะ
ลดลงทุก ๆ ครั้ง และไกลกว าจุดกําเนิ ดของมัน และทายที่สุดก็ถูก ส ง ไปถึง มื อผูบ ริโ ภค โดยการ
แลกเปลี่ยน ปจ จุบันได เ กิดบริษัท ประเภทบริษั ท ลูก ที่แยกออกมาเปน เอกเทศจากบริษัท แม มี
จุดประสงคในการสรรหาทรัพยากรมาปอนใหบริษัทแม
ประโยชนของการคาระหวางประเทศกอใหเกิดประโยชนท างดานเศรษฐกิจแก
ประเทศคูคา ซึ่ง ในการผลิตสินคา ประเทศคูคามีโ อกาสเลือกผลิตสินคาที่ถนัดและชํานาญ ทําให
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ประสิท ธิภ าพการผลิ ตและคุ ณภาพสิ นค าดี ขึ้น การใชท รั พยากรเป นไปอยางประหยัดและเกิ ด
ประโยชนสูงสุด ขณะที่ในการบริโภค ทําใหประชากรทั่วโลกมีโอกาสไดบริโภคสินคาที่ไมสามารถผลิต
เองไดและไดรับความพอใจจากการบริโภคเต็มที่ และทําใหเกิดการกระจายวิทยาการใหมๆ ไปทั่วโลก
การพัฒนาเปนไปอยางรวดเร็วทั้งทางดานการบริหาร การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้ง จะ
ชวยใหการกระจายรายไดดีขึ้น
ทฤษฎีการคาระหวางประเทศมีหลายทฤษฎี โดยมีปจจัยที่นํามาศึกษาแตกตางกัน
ที่สําคัญ ประกอบดวย
1) ทฤษฎีก ารคาระหวางประเทศสมัยคลาสสิค (classic theory) ทฤษฎี นี้
แรงงานจะเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญในการกําหนดมูลคาของสินคา ทฤษฎีที่นาสนใจคือ ทฤษฎีการ
ไดเปรียบโดยเด็ดขาดและทฤษฎีการไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ซึ่งทั้งสองทฤษฎีจะทําการเปรียบเทียบ
ตนทุนการผลิตของแตละประเทศ และเลือกผลิตในสินคาที่ประเทศของตนมีความไดเปรียบในการผลิต
มากกวา หรือประเทศจะเลือกผลิตสินคาที่ตนถนัดโดยเปรียบเทียบระหวางกัน การแลกเปลี่ยนจะมี
ขอบเขตอยูระหวางปริมาณสินคาที่ผลิตได โดยเปรียบเทียบของประเทศทั้งสอง
2) ทฤษฎีการคาระหวางประเทศสมัยนีโอคลาสสิค (neo-classic theory) เปน
การนําทฤษฎีในสมัยคลาสสิคมาปรับปรุงแกไข ทฤษฎีที่นาสนใจคือ ทฤษฎีการคาแบบตนทุนคาเสีย
โอกาส (opportunity cost) โดยตนทุนคาเสียโอกาสจะถูกนํามาเปนหลักในการพิจารณาเนื่องจาก
ตนทุนคาเสียโอกาสในการผลิตสินคาในแตละประเทศสามารถวัดไดจากมูลคาสูงสุดของสินคาอื่นที่
ประเทศนั้นไมไดผลิต ดังนั้น ประเทศจะไดรับประโยชนที่สามารถระบายสินคาที่ผลิตไดมากและซื้อ
สิ น ค า ที่ ต นผลิ ต ได ไ ม พ อกั บ การบริ โ ภคเข า ประเทศ และทฤษฎี ก ารค า ที่ พิ จ ารณาปริ ม าณ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยใชแนวคิดเสนความเปนไปไดในการผลิต ซึ่งในประเทศตางๆ จะแตกตางกันไป
ตามปริมาณทรัพยากรการผลิตที่มีอยูในประเทศ
3) ทฤษฎีการคาระหวางประเทศสมัยใหม (modern theory) นักเศรษฐศาสตร
ไดศึกษาและแกไขปรับปรุงทฤษฎีการคาระหวางประเทศสมัยคลาสสิคโดยเพิ่มขอสมมุติฐานในการ
พิจารณาคือ มีปจจัยการผลิตหลายชนิด การทดแทนกันของปจจัยไมสมบูรณ การโยกยายปจจัยการ
ผลิตจะเกิดตนทุนเพิ่ม และมีตนทุนคาเสียโอกาสเกิดขึ้น การโยกยายปจจัยการผลิตแยกได 3 ลักษณะ
คือ ตนทุนคงที่ ตนทุนเพิ่มขึ้น และตนทุนลดลง
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การสํารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวของจะแยกเปน 2 สวน ไดแก สวนแรกเปนงานวิชาการที่
เกี่ยวของกับ ประเด็นปญหาที่ทําการศึก ษา ซึ่งเปนวรรณกรรมที่เ กี่ยวของกับบทบาทในดานต างๆ
ทางดานการคาการลงทุนของจีนที่มีการศึกษาไวบางแลว และอีกสวนเปนสวนของนโยบายที่เกี่ยวของ
กับประเด็นปญหาที่ทําการศึกษา ทั้งในสวนของจีนและไทย
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ยศ สันตสมบัติ ไดศึกษาถึงบทบาทของจีน โดยชี้ใหเห็นวา ในชวงทศวรรษที่ผาน
มาจีนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว จนกลายเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญเปนอันดับ
สองของโลก โดยไดขยายการลงทุนและการคาไปยังภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก รวมทั้งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกฉียงใต ทําใหเกิดการเคลื่อนยายของพอคาแมคาและแรงงานอพยพชาวจีนเขามาในภูมิภาค
นี้เปนจํานวนมาก โดยเนนประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของจีนในการเสริมสรางความเจริญและอารยธรรม
ในเอเชี ยตะวั นออกเฉี ย งใต โดยเฉพาะในเมี ย นมาร ลาว กั ม พู ช า เวี ยดนาม และไทย ซึ่ง การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและตอเนื่องในชวง 3 ทศวรรษที่ผานมา ทําใหจีนกลายเปน
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจโลก ทําใหจีนกลายเปนผูเลนสําคัญบนเวทีโลกและเวทีภูมิภาค จีนกับลุม น้าํ โขงมี
ความสัม พันธเชิง เศรษฐกิจอยางแนบแนน อยางไรก็ตาม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนมา
พรอมกับปญหาสภาพแวดลอมจากการแสวงหาความมั่นคงทางพลังงานและวัตถุดิบในภูมิภาคตางๆ
ทั่วโลก กลายเปนประเด็นปญหาทาทายใหมๆ ใหแกประเทศเล็กๆ ในลุมแมน้ําโขง
2.2.2 ทุนมังกร รุกบุกไทย ชูขอนแกน เสนทางคา"อาเซียนจีน"9
รายงานเรื่องนี้เปนการศึกษาและวิเคราะหการลงทุนในตางประเทศ โดยเฉพาะใน
กลุมอาเซียนของกลุมทุนจีน สําหรับในไทย นอกจากอาชีพเกษตรกรรมที่เปนอาชีพสงวนสําหรับคนไทยมี
การรุกเขามาปลูกยางพารา ทําเกษตรของนายทุนจีนในไทยที่มีมาอยางตอเนื่องแลว ในสวนของภาค
การผลิต ภาคการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และคาปลีก ยังเห็นความพยายามเคลื่อนตัวของทุนจีน ทั้งที่
ประสบความสําเร็จ และลมเหลว ทั้งนี้ การที่จีนมุงมาทางอาเซียน เพราะวาตลาดในภูมิภาคนี้กําลัง
เจริญเติบโตขึ้นเรื่อย และจะกลายเปนฐานการผลิตที่สําคัญของจีนเชนเดียวกับญี่ปุนที่ใชอาเซียนเปน
ฐานผลิต ทุกวันนี้จีนกําลังเดินตามรอยญี่ปุน ใชการแกปญหาเศรษฐกิจในแนวทางเดียวกัน ตอนนี้คนจีนที่
มีฐานะมีมากขึ้น นักลงทุนจึงหาแหลงลงทุนแหงใหมนอกประเทศ อาเซียนจึงเปนตัวแปรสําคัญของจีน
นอกจากนี้จากการที่ไทย ลาว เมียนมาร เวียดนาม กัมพูชา และจีน มีโครงการ
พัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion : GMS)
เพื่อสงเสริมใหเกิดการขยายตัวทางการคา การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ รวมกัน
โดยจัง หวัดขอนแกน ไดถูก กํา หนดให เ ปนเมื องหลวงของภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ เพราะเป น
ศูนยกลางการคมนาคมขนสง ทั้งดานการบิน ทางรถยนต รถไฟ และศูนยกระจายสินคา ทําเลที่ตั้งยัง
อยู "กึ่งกลาง" ของเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor:
EWEC) หรือเสนทางถนนหมายเลข 9 (R9)

8

ยศ สันตสมบัต,ิ มังกรหลากสี : การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธกิจเผยแผอารยธรรมในอุษาคเนย
(กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556).
9
.”ทุนมังกร รุกบุกไทย ชูขอนแกน เสนทางคา "อาเซียนจีน",” BIZWEEKONLINE (2556).
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2.2.3 คาปลีกจีน : โอกาสหรืออุปสรรคที่ควรจับตาของไทย ?10
เปนรายงานการศึกษาที่ชี้ใหเห็นวา ธุรกิจการคาปลีกในจีนกําลังมีการแขงขันอยาง
เขมขนและเติบโตแบบกาวกระโดดนอกจากความตองการของผูบริโภคชาวจีนที่เพิ่มอยางตอเนื่องแลว
ความตองการบริโภคของลูกคาที่เปนชาวตางชาติที่ทํางานหรือเดินทางมาทองเที่ยวในจีนยังเพิ่มขึ้น
ชาวจีนในระดับกลางจะใหความสําคัญกับชื่อเสียงและคุณภาพการใหบริการของรานคาปลีก อีกทั้งให
ความสําคัญกับคุณภาพของสินคา ปจจุบันธุรกิจคาปลีกจากจีนเริ่มรุกออกไปยังตลาดตางประเทศมากขึ้น
เชน สปป.ลาว ที่กลุมทุนจีนไดสัมปทานพื้นที่บางสวนของเมืองบอเต็นติดชายแดนจีน โดยลงทุน
พัฒนาเปนโรงแรม บอนกาสิโน และรานคาจํานวนมาก เพื่อทําหนาที่จําหนายสินคาจากจีน
ผูประกอบการไทยควรเตรียมรับมือกับการเคลื่อนตัวของธุรกิจคาปลีกจากจีน โดย
ไมเปนเปานิ่งใหทุนจีนเขามารุกตลาดไทยเพียงฝายเดียว นอกจากการพัฒนาคุณภาพการบริการของ
คนไทยแลว ผูประกอบการจีนอาจเปลี่ยนบทบาทเปนฝายรุกเขาไปลงทุนในจีนดวย
2.2.4 คลื่นลูกที่ส:ี่ เอเชียตะวันออกเฉียงใตกบั การยายถิ่นของชาวจีนยุคใหม11
การศึกษาเรื่องนี้ไดศึกษาการเคลื่อนยายถิ่นของชาวจีนในชวงที่ผานมา โดยพบวา
ชาวจีนไดอพยพไปอาศัยอยูในตางประเทศมาเปนเวลาหลายรอยป จนกอใหเกิดชุมชนชาวจีนโพน
ทะเลจํ านวนหลายลา นคนทั่ วโลก ซึ่ ง ภู มิภ าคที่ชาวจี นเดิน ทางไปตั้ ง ถิ่ นฐานมากที่ สุด คือ เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต แตการอพยพดังกลาวไดหยุดชะงักลงภายหลังการปฏิวัติในประเทศจีน จนเมื่อจีน
เริ่มปฏิรูปทางเศรษฐกิจ ครั้งใหญ ชาวจีนรุนใหมจึงเริ่มเดินทางไปประกอบอาชีพและตั้งถิ่ นฐานใน
ตางประเทศอีกวาระหนึ่งซึ่งถือเปนการยายถิ่นระลอกที่สี่ซึ่งกําลังดําเนินอยูในปจจุบัน บทความนี้จะ
วิเคราะหถึงการยายถิ่นของชาวจีนรุนใหมซึ่งมีความแตกตางหลายประการกับการยายถิ่นของชาวจีน
ในอดีต ทั้ง ในดานคุณ ลัก ษณะและพื้น เพของผูย ายถิ่น รูป แบบและเป า หมายในการตั้ง ถิ่น ฐาน
ตลอดจนการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตของชาวจีนโพนทะเลรุนใหม โดยจํานวนชาวจีนที่ยายถิ่นเขา
มายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตรุนใหมไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงสองทศวรรษที่ผานมาจนมี
จํานวนกวาสองลานคนในปจจุบัน อันเนื่องมาจากความสัมพันธทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่
ใกลชิดกันระหวางกัน โดยชาวจีนรุนใหมเหลานี้มีความผูกพันและอัตตลักษณที่เชื่อมโยงกับประเทศจีน
คอนขางมาก คนเหลานี้มีการเคลื่อนยายถิ่นฐานบอยครั้ง และมีความรูสึก เปนอันหนึ่งอันเดียวกับ
ประเทศที่ตนอาศัยอยูนอยกวาชาวจีนโพนทะเลในอดีต
อยางไรก็ตาม แมวารายงานการศึกษา
สวนบุคคลนี้จะมีสวนที่ใกลเคียงกับวรรณกรรมที่เกี่ยวของก็ตาม แตยังมีสวนที่แตกตางบางเพราะไมใช
เฉพาะเพียงการวิเคราะหจากการใชทฤษฎีหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวของเทานั้น แตเปนการหาขอมูลที่
เจาะลึกเพื่อตอบคําถามถึงวิธีการและรูปแบบที่กลุมทุนจีนนํามาใชในการดําเนินธุรกิจจนสงผลกระทบ
ประเทศไทย นอกจากนี้ เมื่อไดขอมูลจนสามารถตอบคําถามการศึกษาไดแลว จะเสนอแนวทางการ
แกไขปญ หาเพื่อจะเปนประโยชนในกรณีที่มีการนํารายงานการศึก ษานี้ไปใชใหเกิดพัฒนาการใน
ทางบวกตอไป
10

จิตติกานต วงษกําภู, "คาปลีกจีน : โอกาสหรืออุปสรรคที่ควรจับตาของไทย ?," สถาบันระหวางประเทศเพื่อ
การคาและการพัฒนา (ITD), 2554.
11
สักกรินทร นิยมศิลป, คลื่นลูกที่ส:ี่ เอเชียตะวันออกเฉียงใตกับการยายถิ่นของชาวจีนยุคใหม, 2555.
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2.2.5 นโยบายที่เกี่ยวของกับการเขามาในไทยของกลุมทุนจีน
นโยบายสําคัญของจีนที่เกี่ยวของกับการเขามาของกลุมทุนจีนเปนนโยบายเสนทาง
สายไหมหรือนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง (one belt and one road : OBOR) ซึ่งจะเปนเสนทาง
การเชื่อมโยงทางการคาใหมของสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใตการนําของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
และนายกรัฐมนตรีหลี่ เคอเฉียง นอกจากมีการนําแผนการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจที่มุงเนนไปที่
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อใหเกิดการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนแลว จีนยังไดมีการ
นําทฤษฎี
เสนทางการค าที่ชื่อว า “เสน ทางสายไหม” หรื อ “Silk Road” ที่ป ระสบ
ความสําเร็จในอดีต ทั้งในแงของการขยายอิทธิพลทางการคาและเผยแพรวัฒนธรรมมาปรับปรุงใหม
มาใช เพื่อขยายอิทธิพลทางการคาและวัฒนธรรมของตนใหเพิ่มมากขึ้นในศตวรรษที่ 21 OBOR มีการ
ประกาศอยางเปนทางการครั้งแรก โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิ ง ในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2556
โดย “Belt and Road Initiative”เปนกรอบการทํางานในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพหุภาคีของจีน
ยุท ธศาสตรดานการลงทุนของนัก ลงทุนตางชาติที่ใหความสนใจเขาไปลงทุนใน
ประเทศกําลังพัฒนามากขึ้นกวาเดิม ซึ่งนาจะเปนเหตุผลมาจากปจจัยเรื่องของคาแรงที่ลดลงของ
ประเทศกําลังพัฒนา กอปรกับนักลงทุนตางชาติมีการลงทุนในธุรกิจภาคบริการซึ่งเปนธุรกิจที่ตองมี
การใชแรงงานเพิ่มมากขึ้น ในสวนของจีนนั้น นอกจากเรื่องของตลาดที่มีขนาดใหญแลว เหตุผลอีก
ประการหนึ่งที่นักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนในจีนเพิ่มมากขึ้น คือ จีนถือเปนประเทศที่มีการผอนปรน
กฎระเบียบใหกับนักลงทุนตางชาติ ซึ่งโดยปกตินักลงทุนตางชาติชอบที่จะเขาไปลงทุนในประเทศที่มี
กฎระเบียบไมมากหรือมีการผอนปรนกฎระเบียบ (deregulation) กลาวคือ จีนมีนโยบายที่จะลด
คาใชจายและอุปสรรคดานการ ลงทุน เพื่อเปนการดึงดูดใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในจีนและใน
ภูมิภาคเอเชียเพิ่มมากขึ้น
การดําเนินนโยบาย OBOR ของจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเสนทางสายไหมที่ผาน
เอเชียกลาง เอเชียตะวันตก เอเชียใต รวมถึงอาเซียนเพื่อสงเสริมและผลักดันความรวมมือกับจีนใน
ดานตางๆ เชน การคมนาคมขนสง การคา การลงทุน พลังงาน การรวมกลุมทางภูมิภาค และการใช
สกุล เงินหยวน จะกอใหเ กิดประโยชนทั้ง ทางตรงและทางออมกับ อาเซียน รวมถึง ไทยที่มีความ
ไดเปรียบดานภูมิศาสตรในการเปนศูนยกลางของอาเซียนที่จะสรางความเชื่อมโยง (connectivity)
กับประเทศตางๆ ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค
อยางไรก็ดี จากสถานะในเวทีระหวางประเทศของไทยในปจจุบัน การดําเนินตาม
นโยบาย OBOR ของจีนจะสงผลดีตอไทย รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนในการยกระดับความรวมมือ
และผลักดันในเรื่องการไดรับความชวยเหลืองดานการเงิน สําหรับการลงทุนเพื่อยกระดับและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของประเทศและภูมิภาคในภาพรวม ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรดาน
ตางประเทศของไทยในการเปนศูนยกลางของอาเซียนตอการเชื่อมโยงกับตางประเทศ ในมิติตางๆ ทั้ง
ดานกายภาพ (คมนาคมขนสง ) และเชิง สถาบัน (กฎระเบียบขอบัง คับ ) ตลอดจนประชาชนกั บ
ประชาชน อันจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดอยางยั่งยืนตอไป
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2.2.6 นโยบายของไทยที่เกี่ยวของกับกลุมทุนจีน
นโยบายความมั่นคงแหง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ เปนแนวทางที่ใชเพื่อรัก ษา
ผลประโยชน และความมั่น คงของชาติ มุง สร า งภู มิคุ ม กั นในสัง คมทุก ระดั บ ลดความเสี่ย งจาก
ผลกระทบและภัยคุกคามดังกลาว ในขณะที่มีการขยายอิทธิพลและบทบาทของประเทศมหาอํานาจ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้งในรูปของการใชพลังอํานาจทางทหารและทางเศรษฐกิจ
ในการดํ าเนิน การตอ ปญ หาดัง กล าว นโยบายความมั่น คงแหง ชาติไ ดกํ าหนด
แนวทางดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของประกอบดวย
1) นโยบายที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อปองกันและแกไขปญหา
ขามพรมแดน เสริมสรางความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรดานความมั่นคง และกระชับความรวมมือ
กับประเทศเพื่อนบานในการแกปญหาขามพรมแดน อาทิ การลักลอบเขาเมือง ปญหาแรงงานขามชาติ
การกอการราย การคาสิ่งของผิดกฎหมาย การคามนุษยโรคระบาด และโรคติดตอรายแรง รวมถึง
รวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนา และเสริมสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่
ชายแดน ดวยการจัดระเบียบการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใหมีศักยภาพทางดานเศรษฐกิจ และการเปน
ประตูเชื่อมโยงการคา ที่มีความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคมกับมิติความมั่นคง และรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบานใน การบริห ารจัดการชายแดน การพัฒ นาดานชายแดน และการพัฒ นาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
2) นโยบายที่ 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พัฒนาระบบการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน ระหวางการอนุรักษและการพัฒนา โดย
ยึดหลักการสรางสมดุลในการใชทรัพยากรธรรมชาติใหอยูในระดับที่เหมาะสม จัดการการตรวจสอบ
และการเฝาระวังการแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ
3) นโยบายที่ 16 เสริมสรางดุลยภาพในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ
เสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจและปองกันความขัดแยงกับประเทศเพื่อนบาน พัฒนาความเขมแข็งกลไก
ความรวมมือระดับตางๆ เพื่อรวมกันแกปญหาระหวางกันอยางสันติ สงเสริมใหอาเซียนมีเอกภาพใน
การดําเนินความสัมพันธกับมหาอํานาจ และเปนเครื่องมือสรางดุลยภาพทางความสัมพันธระหวางไทย
กับมหาอํานาจ
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
ประเด็นปญ หาที่ทําการศึก ษาไดนําทฤษฎี แนวความคิด แลนโยบายที่เ กี่ยวของมาใช
ประกอบการพิจารณา ไมวาจะเปนทฤษฎีโลกาภิวัตน ทีชี้ใหเห็นวา ปจจุบันสังคมโลกมีความเชื่อมโยง
สัมพันธกันทั้ง ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ทําใหก ระแสการเปลี่ยนแปลงระหวาง
ประเทศสูงขึ้น และเกิดผลกระทบที่สําคัญคือ ผลกระทบตอเศรษฐกิจที่เกิดการแขงขันมากขึ้นและ
รุนแรงขึ้นในเวทีการคาระหวางประเทศ ขณะเดียวกัน ยังเปนสังคมสมัยใหมที่มีการเชื่อมโยงถึงกันใน
ทุกมิติและมีการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศคอนขางสูง สวนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคาระหวาง
ประเทศจะชี้ใหเห็นวา การรุกของกลุม ทุนจีนอาจเปนเรื่องที่จะเกิดขึ้นตามปกติของระบบการคา
ระหวางประเทศเมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งขาดวัตถุดิบในประเทศ ความตองการสินคาที่มีคุณภาพสูงขึ้น
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แนวคิดการขยายเสนทางการคาเพื่อเชื่อมโยงการคาของจีนกับประเทศในภูมิภาคจะเปน
แนวคิดในการสงเสริม และพัฒ นาเศรษฐกิจ ของจีน หรือที่เรียกวาเสนทางสายไหม ที่เ คยประสบ
ความสําเร็จในอดีตมาใชดําเนินการอีกครั้ง ทําใหตองติดตามการดําเนินการตามแนวคิดนี้เพราะอาจ
ทําใหเกิดความเชื่อมโยงกันทางการคา ที่สงผลกระทบตอไทยทั้งทางบวกและทางลบ ดังนั้น เพื่อให
การปองกันและแกไขปญหาที่อาจจะเกิดจากผลกระทบดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาจจะ
ตองพิจารณาดําเนินการตามแนวนโยบายความมั่นคงแหงชาติฉบั บปจจุบัน ซึ่งจะเปนแนวทางที่ใช
รักษาผลประโยชนและความมั่นคงของชาติ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ในการศึกษาปญหาการขยายบทบาทของกลุมทุนจีนที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยเปน
การศึกษาการลงทุนของกลุมทุนจีนในไทย ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ได
ประเมินวายอดการลงทุนของนักลงทุนจีนที่เขามาลงทุนในไทยป 2558 มีมูลคามากกวา 40,000 ลานบาท
และคาดวาในอีก 3 - 5 ปขางหนาภาคเอกชนจีนจะเขามาลงทุนในไทยมากกวา 100,000 ลานบาท
นอกจากนี้ จีนยังเปนคูคาสําคัญอันดับ 1 ของอาเซียน ซึ่งนักลงทุนจากจีนยังถือเปนนักลงทุนตางชาติ
รายใหญในอาเซียน โดยผูเชี่ยวชาญตางประเมินตรงกันวา แนวโนมการลงทุนของจีนในอาเซียนจะ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต โดยเฉพาะหลังจากที่รัฐบาลจีนไดออกนโยบาย "One Belt, One
Road" ที่คาดหวังวาจะสงผลดีตอจีนและประเทศเพื่อนบานในหลายมิติ ทั้งดานการคาการลงทุน การ
คมนาคม การกอสรางโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งจนถึงดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว ประกอบกับ
การเปนผูริเริ่มกอตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงการพื้นฐานในเอเชีย หรือ AIIB สงผลใหทุกฝายเชื่อวา
การลงทุนของจีนในภูมิภาคนี้จะมีการขยายตัวกวาเดิม
3.1 เปาหมายของจีนในการลงทุนในไทย
เปาหมายจีนที่ม าลงทุนไทยเพื่อใชไทยเปนตลาด รวมถึง เปนฐานการผลิตสง ออกไปยัง
ประเทศแถบอาเซียน รวมถึงสงสินคากลับไปจําหนายในจีน เพราะสินคาหลายอยาง โดยเฉพาะสินคา
เกษตรกรรมที่ ผ ลิตในไทยมีต นทุนถูก กวา และมีคา แรงที่ถู ก เชน ยางรถยนตจ ากไทยมีวัตถุดิ บ
ยางพารามาก รวมถึงการผลิตสินคาดานการเกษตรที่ไทยมีวัตถุดิบอื่นๆ โดยผสานกับเทคโนโลยีหรือ
เทคนิคของจีน เชน เครื่องปรุงรสอาหารตางๆ และยังมีเปาหมายใชฐานการผลิตในไทยสงออกสินคา
ไปยังประเทศในแถบอาเซียน ทวีปยุโรปและอเมริกาที่สินคาบางประเภทของจีนถูกกีดกันหากสงออก
ไปจากจีนโดยตรง รวมถึงสงสินคากลับไปจําหนายในจีน ซึ่งตามขอมูลของกระทรวงพาณิชยจีนทําการ
สํารวจมาทั่วโลกในป 2557 พบวาทั่วโลกคอนขางจะกีดกันสินคาจีน ทําใหจีนเสียโอกาสในการเขาไป
ทําตลาดคอนขางมาก12
แมวาภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวตั้งแตป 2556 จะเริ่มมีสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นตั้งแต
ตนป 2559 ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจประเทศตางๆ โดยเฉพาะสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุนมีแนวโนมดีขึ้น
แตปญหาการวางงานที่ยังอยูในระดับสูงสงผลใหภาคการบริโภคยังออนแอ ถือเปนปจจัยลบที่ทําให
เกิดการตอบโตทางการคา และการเรงใหมีการใชมาตรการทางการคาเพื่อปกปองการนําเขาสินคาจาก
ตางประเทศมากขึ้น เพื่อคุมครองเศรษฐกิจภายในอาจเปนอุปสรรคตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้ง
ของสหรัฐฯ และของโลก เห็นไดจากนโยบายของผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐ ฯ ครั้งที่ 58
12

"การคาลงทุนไทย-จีนป 59 มุมมอง‘อู จื้อ อี้’นับวันยิ่งโต," ฐานเศรษฐกิจ (3–6 มกราคม 2559).
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ใน 8 พฤศจิกายน 2559 ทั้งของนายโดนัลด ทรัมป ผูสมัครตัวแทนพรรครีพับลิกัน มีนโยบายตอตาน
การทําเขตการคาเสรี (Free Trade Area : FTA) และความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement : TPP) โดยมองวา FTA
เปนหายนะ ทําใหคนอเมริกันตกงานและตอตาน TPP อยางเต็มที่ โดยเชื่อวาสหรัฐจะไมไดประโยชน
อะไรจาก TPP ขณะที่นางฮิลลารี คลินตัน ผูสมัครตัวแทนพรรคเดโมแครต มีนโยบายตอตาน TPP
เชนกัน โดยถือวาจีนเปนประเทศสงออกสินคาราคาถูกเนื่องจากขอไดเปรียบดานตนทุนการผลิต ทํา
ใหมีความพยายามใชมาตรการทางการคาเพื่อสกัดกั้นสินคาสงออกของจีน
ทั้งนี้ การสงออกของจีนที่เผชิญกับปญหาจากมาตรการกีดกันทางการคา13 ปจจุบันรัฐบาลจีน
จึงไดใหการสนับสนุนบริษัทของคนจีนที่มีความพรอมและมีศักยภาพเพียงพอในการลงทุนหรือรวม
ลงทุนยังตางประเทศ ซึ่งประเทศไทยเปนประเทศหนึ่ง ที่ชาวจีนนิยมมาลงทุนเปนอยางมาก และมี
อัตราการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องดวยเหตุผลที่วา 1) ประเทศไทยมีสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ที่ดี 2) ประเทศไทยเปนประตูสูตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต เมื่อผูลงทุนตั้งฐานการผลิตสินคาใน
ประเทศไทยจะไดรับประโยชนจาก FTA อยางเต็มที่ 3) การลงทุนในประเทศไทยบางประเภทจะไม
เจอปญหามาตรการตอตานการทุมตลาด (Anti-Dumping Duty) เพราะปจ จุบันสินคาที่ผ ลิตใน
ประเทศจีนไดเปนเปาหมายใหประเทศตะวันตกกําหนดมาตรการตอตานการทุมตลาด 4) ประเทศไทย
มีทรัพยากรและวัตถุดิบมาก
3.2 กลุมทุนจีนในธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจภาคเกษตรกรรม
สําหรับ การศึก ษาในครั้ง นี้เ ปนการศึก ษาใน 2 ประเด็นปญ หาหลัก ที่ก ลุม ทุนจีนเขามา
เกี่ยวของในประเทศไทย ไดแก การขยายบทบาทของกลุมทุนจีนในธุรกิจทางดานการทองเที่ยว และ
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
3.2.1 ธุรกิจการทองเที่ยว
ธุรกิจ ทางดานการทองเที่ยวเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญของเศรษฐกิจไทยในระยะ
ปจจุบัน โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (กก.) ตั้งเปาหมายป 2558 จะมีนักทองเที่ยวตางชาติไม
ต่ํากวา 28 ลานคน สรางรายไดที่ 2.2 ลานลานบาท สอดคลองกับศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย คาดวาป 2558 จะมีนักทองเที่ยวตางชาติ 29.8 ลานคน สวนในป 2559
จะมีประมาณ 31.35 ลานคน หรือเพิ่มขึ้นกวา 2 ลานคนโดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวชาวจีน ยังนิยม
และตองการเดินทางเขามาทองเที่ยวในไทยตอเนื่อง14
ปจจัยที่ทําใหการทองเที่ยวของไทยมีการขยายตัว ประกอบดวย 1) ความเชื่อมั่น
ตอการติดตามและควบคุมสถานการณหลังเกิดเหตุระเบิดที่ราชประสงค (17 สิงหาคม 2558) โดยไม
ปรากฏเหตุซ้ําเติมและมีความคืบหนาในกระบวนการสืบสวน/สอบสวน 2) การมีมาตรการคุมครอง
การเดินทางทองเที่ยวในไทย 3) ความพรอมของศักยภาพแหลงทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบิน /
13

“มาตรการกีดกันทางการคาระหวางสหรัฐฯ-จีน : ผลกระทบตอการคาโลก & ไทย,” บริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย
จํากัด (25 กันยายน 2552).
14
“The China Wave คลื่นจีนบุกไทย (1) : เกือบ 8 ลานคน/ป-5 แหลงทองเที่ยวยอดนิยม,” ไทยพับลิกา (14
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สนามบิน เชื่อมตอโดยตรงระหวางแหลงทองเที่ยวไทยกับมณฑลของจีน และ 4) บรรยากาศและ
แรงจูงใจจากการเขาชวงฤดูการทองเที่ยวประจําปของไทย
ภาพรวมของการทองเที่ยวของจีนในไทย ซึ่งจากบทความ The China Wave คลื่นจีน
บุกไทย ชี้ใหเห็นภาพของการทองเที่ยวของจีนในไทย โดยจีนกําลังเปนตลาดการทองเที่ยวที่ใหญที่สุด
ของโลก ซึ่งชาวจีนจะเลือกเมืองเปาหมายที่เดินทางเขางาย รวมถึงมีนโยบายดานวีซาสะดวก และการ
ทองเที่ยวในอดีตที่ผานมามักเปนไปในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิง ธุรกิจ (business tour) ซึ่ง
หมายถึงการเดินทางเพื่อติดตอทางธุรกิจแตอาจจะใชเวลาหยุดทองเที่ยวพักผอนดวยประมาณ 2-3
วันแทรกอยูในการเดินทางดวย ดังนั้น เมืองที่ชาวจีนไปมัก จะเปนเมืองเปนศูนยก ลางทางธุร กิจ
อยางไรก็ตาม ปจจุบันการทองเที่ยวเชิงธุรกิจไดลดลงไปกวาครึ่ง แตสัดสวนของการทองเที่ยวเมือง
ใหญยังคงอยูในปริมาณสูง ชี้วาแมจะไปพักผอนชาวจีนก็จะยังเลือกเมืองใหญๆ เปนเปาหมาย
ในระยะ 10 ปที่ผานมา นักทองเที่ยวจีนคอยๆ เติบโตขึ้นเปนลําดับ ตั้งแตป 2555
เปนตนมาจํานวนนักทองเที่ยวจีนมาไทยเติบโตแบบกาวกระโดดและขึ้นมาสูจุดสูงสุดแตะสถิติเกือบ 8
ลานคนในป 2558 โดยขอมูลของกรมการทองเที่ยว กระทรวงทองเที่ยวและการกีฬา ระบุวา จํานวนรวม
ของนัก ทองเที่ยวตางชาติในป 2558 คือ 29.8 ลานคน นัก ทองเที่ยวชาวจีนเปนนัก ทองเที่ยวที่มี
สัดสวนมากที่สุด 7.9 ลานคนหรือคิดเปน 26.55% เมื่อเทียบกับชาติอื่นๆ15
จากสถิติจํานวนของนักทองเที่ยวสัญชาติจีน ในชวง 5 ปกอนหนานี้ตั้งแตป 2553
จํานวนนักทองเที่ยวสัญชาติจีนที่เดินทางเขามาในไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยชวงเวลาที่มี
จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มอยูที่ระดับ 1 ลานคนตอป ในป 2555 และป 2556 โดยมีเหตุผลจากกระแส
ภาพยนตร Lost in Thailand ที่ใชเชียงใหมเปนฉากหลังของการถายทํา Lost in Thailand ถือเปน
หนังที่โดงดังและทํารายไดมากถึง 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเปนการทุบสถิติวงการภาพยนตรของจีน
โดยหลังจากปลายป 2555 ที่ภาพยนตรออกฉาย ทําใหอัตราเรงของนักทองเที่ยวจีนมายังไทยสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะเชียงใหม ที่ในป 2556 จํานวนนักทองเที่ยวเขามา 140,000 คน เพิ่มจาก
40,000 คนในป 2555
แมโดยตัวกระแสภาพยนตรเองจะซาลง แตแรงสงที่เคยถูกจุดไวและอีกหลายปจจัย
ที่ระบุในรายงานสถานการณทองเที่ยวเดือนกันยายน 2557 ระบุวา การเรงทําการตลาดของบริษัทนํา
เที่ยวของจีน ความนิยมตอแหลงทองเที่ยวในไทยของชาวจีน การเรงประชาสัมพันธเพื่อสรางความ
มั่นใจตอสถานการณในประเทศไทย และการทําการตลาดของสายการบินตนทุนต่ําและสายการบิน
เชาเหมาลําที่กระจายนักทองเที่ยวจีนสูภูมิภาคมากขึ้น ทําใหในป 2558 ไทยมีจํานวนนักทองเที่ยวจีน
มากที่ สุด ถึง 7,934,791 คน เพิ่ ม ขึ้ น 3,298,493 คน คิด เป น 71.63% เมื่ อเทีย บกั บ ป 2557 ที่ มี
จํานวนนักทองเที่ยว 4,636,298 คน16
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ปจจัยที่ทําใหไทยเปนที่ดึงดูดนักทองเที่ยวจีนเขามาเปนจํานวนมากในแตละปจน
ทําใหกลายเปนชองทางใหกลุมทุนจีนเขามาลงทุน ซึ่งเปนแนวคิดของ พล.อ.ชัยฤกษ แกวพรหมมาลย
ไดแก
1) ไทยมีแหลงทองเที่ยวที่แตกตางจากจีนและมีความหลากหลายและแตกตางกับจีน
จึงเปนจุดดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวจีน เชน สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร แหลงทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวที่เปนธรรมชาติ ตลอดจนถึงสถานบันเทิง ในความคิดของนักทองเที่ยว
จีนถือวาการเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยถือวาเปนการลงทุนที่คุมคา คนจีนมักพูดวา เมืองไทยมี
พรอมทั้งวัด ทะเล และสถานบันเทิง” ดังนั้น การเที่ยวเมืองไทยจึงไดทั้งความสนุก และไดบุญดวย
เพราะคนจีนในยุคนี้หันมาศรัทธานับถือ ศาสนา นิยมไปสักการบูชาพระ และซื้อวัตถุเคารพ ตางๆ
ดวยความเชื่อวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในบรรดาแหลงทองเที่ยวมากมายของไทยสิ่งที่ชาวจีนชื่นชอบที่สุดก็
คือทะเล เพราะจีนไมคอยมีพื้นที่ติดทะเลประชาชนที่อาศัยอยูภายในประเทศอาจไมเคยมีโอกาสได
สัมผัสธรรมชาติทางทะเล
2) คาใชจายในการเดินทางมาทองเที่ยวในไทยมีราคาถูกและประหยัดกวาการ
เดินทางไปเที่ยวประเทศอื่นมาก เพราะระยะทางระหวางไทยกับจีนไมไกลกันและมีความสะดวกใน
การเดินทาง โดยมีสายการบินติดตอกันสัปดาหกวา 100 เที่ยวบิน รวมทั้งสายการบินตนทุนต่ําที่เริ่ม
บินไปลงเมืองใหญๆ ของจีนหลายเมือง คาครองชีพและราคาสินคาในประเทศไทยก็ใกลเคียงกับจีน
3) ไทยมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูคลายคลึงกับจีน เนื่องจากไทยกับจีน
มีการแลกเปลี่ยนและผสมกลมกลืนกันทางวัฒนธรรมมาชานาน ประเทศไทยมีชาวจีนโพนทะเลและ
ชายไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้นไมวาจะเปนเรื่องกินเรื่องอยู ภาษาที่สื่อสารกันพอรู
เรื่อง และบรรยากาศโดยทั่วไป ลวนมีสวนชวยใหนักทองเที่ยวจีนเกิดความรูสึกสบายๆ เปนกันเอง
และคุนเคยไดงาย17
3.2.1.1 วิธีการดําเนินการของกลุมทุนจีนในธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
การที่นักทองเที่ยวของจีนเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยอยาง
ตอเนื่องและมีปริม าณเพิ่ม ขึ้นตอเนื่อง ทําใหกลุมทุนจีนเห็นโอกาสที่จ ะเขามาดําเนินการในธุรกิจ
ทอ งเที่ ย วแบบครบวงจร บริ ษั ท ท อ งเที่ ย วของจี น จึ ง ได เ ข า มาจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ที่ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด า น
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวแบบครบวงจร ซึ่ง จะเปนการดําเนินกิจ การที่เ กี่ยวของกับ ธุร กิจ การ
ทองเที่ยวในทุกดาน ทั้งการนําเที่ยว ธุรกิจโรงแรม รานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึก โดยอาศัย
ชองวางทางกฎหมายดวยการใหนักธุรกิจไทยเขาถือหุนบางสวน รวมทั้งการใหสินบนตอเจาหนาที่ใน
เรื่องการอํานวยความสะดวก เพื่อใหรายไดหมุนเวียนอยูในธุรกิจในเครือขายของตนเอง จากนั้นจึงนํา
รายไดกลับประเทศ
การดําเนินการในลักษณะนี้จะเปนธุรกิจเพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
การดําเนินการในลักษณะของ “ทัวรศูนยเหรียญ” ซึ่งมีการดําเนินการมากอนหนานี้ การทําธุรกิจทัวร
ศูนยเหรียญของจีน นักทองเที่ยวจีนจะจายเงินซื้อแพคเกจทัวรจากบริษัททองเที่ยวในจีน แลวบริษัท
17

ชัยฤกษ แกวพรหมมาลย, “ปญหาทัวรศูนยเหรียญและผลกระทบตอประเทศไทย,” วารสารสถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ (กันยายน-ธันวาคม 2558): 42.
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ของจีนจะสงนักทองเที่ยวเหลานี้ ใหแกบริษัททองเที่ยวของไทย โดยที่บริษัทของไทยจะไมไดรับรายได
จากบริษัทของจีนแตอยางใด คือ มีรายไดเทากับ 0 บาท ทําใหบริษัททองเที่ยวของไทยตองแสวงหา
รายไดจากนักทองเที่ยวเหลานี้ โดยผูประกอบการอาจไดรายรับจากมัคคุเทศก คือตองซื้อหัวลูกทัวร
หัวละ 3,000 - 5,000 บาท แลวแตคุณภาพของลูกคา
ในการดําเนินการของกลุมทุนจีนจะเขามาดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในหลายลักษณะ ประกอบดวย
1) การเขามาลงทุนในธุรกิจทองเที่ยวและเกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวใน
จังหวัดทองเที่ยวสําคัญ ดวยการเขามาจัดตั้งบริษัททองเที่ยวบังหนาในไทย โดยใชคนไทยเชื้อสายจีน
เปนตัวแทน (nominee) เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากภาครัฐ รวมถึงการเปดรานอาหารและ
จําหนายสินคาในพื้นที่กรุงเทพ ฯ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดภูเก็ต และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อ
แยงชิงสวนแบงรายไดจากการใหบริการนักทองเที่ยวจีนในแบบกินรวบ รวมถึงการวาจางมัคคุเทศก
ตางชาติ ทําใหการทองเที่ยวของไทยตองสูญ เสียรายไดจํานวนมากตกไปอยูกับกลุม ทุนจีน และ
มัคคุเทศก ชาวไทยถูกแยงงานจากมัคคุเทศกผิดกฎหมาย ซึ่งตามมาตรา 51 พ.ร.บ.การทํางานของคน
ตางดาว พ.ศ. 2551 ไมอนุญาตใหคนตางดาวทํางานอาชีพมัคคุเทศก เนื่องจากเปนงานที่สงวนไวให
คนไทยทํา ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 ซึ่ง
มีความผิดจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับตั้งแต 2,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สวนนายจางที่
จางไกดคนตางดาวทํางานโดยไมไดรับอนุญาตจะมีความผิดตามมาตรา 27 ขอหารับคนตางดาวที่ไมมี
ใบอนุญาตเขาทํางาน มีอัตราโทษปรับตั้งแต 10,000 - 100,000 บาท ตอคนตางดาวที่จางหนึ่งคน
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติธุร กิจ นําเที่ยวและมัคคุเ ทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใชตั้ง แตวันที่ 6
กุมภาพันธ 2551 กําหนดใหมัคคุเทศกเปนอาชีพสงวน 1 ใน 39 อาชีพที่มีไวเฉพาะสําหรับคนไทย
2) การซื้อหรือรวมทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย อาทิ คอนโดมิเนียม
เซอรวิสอพารตเมนท ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจคาปลีก ในพื้นที่จังหวัดทองเที่ยว พื้นที่ชุมชน และพื้นที่ตาม
แนวรถไฟฟา การลงทุนที่ชัดเจนขณะนี้คือ โครงการลงทุนดานโรงแรม ดวยการเขาซื้อโรงแรมขนาด
เล็ก ของคนไทย ขนาดการลงทุนประมาณ 100-200 ลานบาท กลุม ตึก แถว และอาคารพาณิช ย
รวมถึงคอนโดมิเนียม
3) การใชเ ครือขายซึ่ง เปนคนไทยเชื้อสายจีนชัก ชวนนักการเมืองที่มี
ชื่อเสียงใหรวมกันเปนหุนสวนทําธุร กิจ ที่แสวงประโยชนจ ากทัวรศูนยเหรียญ ดวยการเปดบริษัท
รองรับ การทอ งเที่ ยวแบบครบวงจร อาทิ รานอาหาร โรงแรม จัด หารถยนต ใหเ ชา กิจ การค า
เครื่องประดับหรืออัญมณี โดยแบงปนผลประโยชนกันโดยตรง หรือในรูปของปนผลในฐานะหุนสวน
นอกจากนี้ ยังมีการจายสินบนใหเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อแลกกับการใหความคุมครอง
3.2.1.2 ผลกระทบในธุรกิจทองเที่ยวของกลุมทุนจีน
ในการลงทุนทางด านธุ ร กิจ ทองเที่ย วของกลุ ม ทุน จีนในไทยได สง ผล
กระทบทางเศรษฐกิจของไทยทั้งในทางบวกและทางลบ โดยแยกออกเปน
1) ผลทางบวก
การเขามาลงทุนในไทยของกลุมทุนจีน หากมีการดําเนินการอยาง
ถูกตองเปนไปดวยความบริสุทธิ์ใจ จะกอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ ไทยและการพัฒนาภายใน
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ชุม ชนของไทย แตปญ หาที่เ กิดขึ้นคือ กลุม ทุนจีนพยายามอาศัยชองวางของกฎหมายและแสวง
ประโยชนเพื่อผลประโยชนของกลุม โดยเฉพาะในชวงที่นักทองเที่ยวจีนที่เดินทางมาในประเทศไทยมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นจนกลายเปนความพยายามเอาเปรียบธุรกิจไทย ซึ่งประโยชนที่จะไดรับไดแก
(1) จํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนที่เ ติบโตทําใหมีนักลงทุนจีนสนใจ
ลงทุนในธุรกิจบริการในไทยเพิ่มขึ้น สงผลใหนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาไทยเปนจํานวนมาก
กลายเปนปจจัยดึงดูดใหมีนักลงทุนจีนเขามาทําธุรกิจทองเที่ยวเพื่อรองรับชาวจีนดวยกันมากขึ้น ใน
ภาคธุรกิจบริการที่มีนักลงทุนจากจีนและฮองกงหันมาลงทุนคอนขางมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
โดยมีมูล คากวา 40,000 ลานบาทในชวง10 ปที่ผานมา โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจคาปลีกคาสง
ธุรกิจโรงแรมและรานอาหารที่มีสัดสวนมากถึงรอยละ 20 และรอยละ 23 ตามลําดับ
(2) การพัฒนาแหลงทองเที่ยวและอุตสาหกรรมดานตางๆ การบิน/
สนามบิน เชื่อมตอโดยตรงระหวางแหลงทองเที่ยวไทยกับเมืองสําคัญของจีน
(3) การเข า มาของนั ก ท อ งเที่ ย วจี น จํ า นวนมากทํ า ให ภ าคการ
ทองเที่ยวและธุรกิจ ในไทย ทั้ง ในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยเฉพาะในเมืองหลักที่เ ปนแหลง
ทองเที่ยวมีก ารพัฒนาและเติบ โต และมีเม็ดเงินหมุนเวียนในภาคธุร กิจทองเที่ยว ทั้ง ที่พัก โรงแรม
ภัตตาคาร รานอาหาร การขนสง บริษัททัวร รานขายของที่ระลึก
2) ผลกระทบทางลบ
(1) รัฐตองสูญเสียรายไดของรัฐจากการเลี่ยงภาษีดวยการชําระคา
สินคาและบริการทางการเงินผานระบบแอพพลิเคชั่นหรือการใหบริการทําธุรกรรมทางการเงิน ทัง้ การ
ฝากเงิน โอนเงิน การชําระคาบริการ ผานชองทางบริการของธนาคารทางโทรศัพทเคลื่อนที่หรือทาง
เว็บไซด ซึ่งจะทําใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว เปนการโอนเงินโดยตรงกลับสูธุรกิจในจีน นอกจาก
จะไมเกิดการหมุนเวียนของวงเงินที่ใชจายเพื่อการทองเที่ยวในไทยแลว ยังไมสามารถตรวจสอบวงเงิน
การใชจายของนักทองเที่ยวจีนในไทย เทากับเปนการใชทรัพยากรของไทยซึ่งเปนตนทุนการทองเที่ยว
โดยไมเกิดมูลคาตอเจาของทรัพยากร ขณะที่ธุรกิจการคาของไทย กลับไมไดรับประโยชนจากการ
ขยายตัวของนักทองเที่ยวจีน เนื่องจากกลุมนักทองเที่ยวจะถูกกําหนดใหซื้อสินคาไดเฉพาะรานคาที่
บริษัทนําเที่ยวกําหนด
(2) การทําธุรกิจลักษณะคอนโดมิเนียมกึ่งโรงแรม ดวยการนําหอง
ชุดคอนโดมิเนียมมาปลอยเชารายวันแกนักทองเที่ยวทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดแหลงทองเที่ยว
อาทิ พระโขนง บางนา ตากสิน สาทร สีลม และวงเวียนใหญ ซึ่งสมาคมโรงแรมไทย (THA) ชี้ใหเห็นวา
การนําคอนโดมิเนียมมาปลอยเชารายวันแขงกับโรงแรมเปนปญหาที่มีมานานแลว โดยจะมีนายหนาไป
เสนอตอเจาของหองชุด เพื่อขอเขามาบริหารจัดการหองพักดวยการปลอยเชารายวันแทนเจาของหอง
รวมทั้งในรูปแบบนําไปขายตอ รวมถึงการดูแลหองพัก รักษาความสะอาดอยางเปนระบบ เพราะ
เจาของหองชุดไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะปลอยขายรายวันเอง ซึ่งเปนการกระทําผิดตามการนําหองชุด
ปลอยเชารายวันในลักษณะโรงแรม นาจะเขาขายผิดกฎหมายอยางนอย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ควบคุม
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อาคาร พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2478 เพราะถือเปนการจดทะเบียนและใชอาคารผิด
ประเภท18
สาเหตุสํา คัญ อี ก ประการหนึ่ง ที่นํา คอนโดมิเ นียมปลอ ยเช า
รายวัน เนื่องจากปจจุบันไมมีการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด และมีแรงจูงใจสามารถสรางรายไดสูง
กวาใหเ ชาเปนรายเดือน โดยมีก ารเปดขายหองชุดหลายระดับ ราคา ตกแตง อยางดีเ หมือนอยูใน
โรงแรมจริงๆ เพื่อยกระดับราคาขายใหสูงขึ้น
อยางไรก็ตาม เคยมีการรองเรียนการดําเนินการในลักษณะนี้
จากเจาของหองรายอื่นดวยการระบุวา ไดรับ ความเดือดรอนจากนัก ทองเที่ยวที่เ ขามาและเกิด
ความรูสึกความไมปลอดภัย เชน เมื่อ พฤษภาคม 2559 กรมการปกครอง และหนวยงานที่เกี่ยวของ
เคยเขาตรวจคนคอนโดมิเนียมลิเบอรตี้พารค 2 ภายในซอยสุขมุ วิท 11 กรุงเทพฯ และดําเนินคดีกับผู
ที่เกี่ยวของตอไป
(3) ความพยายามที่จะขยายธุรกิจดวยการเขามาลงทุนในประเทศไทย
แบบเบ็ดเสร็จ ทั้งธุรกิจโรงแรม คอนโดมิเนียม สถานบันเทิง รานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึก การ
แสดงโชว หรือแมแตศูนยรวมความบันเทิง แบบครบวงจรที่จัด ไวรองรับ ตลาดทองเที่ยวจีนตั้ง แต
ระดับกลางลงไปถึงลาง โดยหวังจะกินรวบตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ําไปยังเมืองทองเที่ยวหลักของ
ไทย ไมวาจะเปน เชียงใหม ภูเก็ต และชลบุรี
สําหรับลัก ษณะของการกินรวบ นายวิพงศศัก ดิ์ มงคลบุตร
คณะกรรมการสมาคมธุรกิจทองเที่ยวอันดามัน จัง หวัดภูเ ก็ต อธิบายวา บริษัท ทองเที่ยวจีนจะใช
วิธีการดึงดูดนักทองเที่ยวผานแพคเกจทองเที่ยวราคาถูกมากเขามาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต ตั้งแตลงเครือ่ ง
ก็จะใชบริการของรถบัสที่จัดหามาเอง สงตอไปยังโรงแรมที่จองไวเอง หรือซื้อกิจการไวในราคาถูก
และอาจมีเบื้องหลังเปนของนักธุรกิจชาวจีนดวยกัน สวนใหญเลือกที่ตั้งอยูนอกเมืองและหางไกลราน
สะดวกซื้อและจุดชอปปง เมื่อถึงเวลาจะพาไปกินอาหารยังรานที่ซื้อหุนหรือกิจการไวแลว กอนพาไป
ซื้อสินคาและของที่ระลึกในรานของฝาก และเครื่องประดับ เพื่อกระตุนใหนักทองเที่ยวชาวจีนใชเงิน
หากไปทองเที่ยวทางทะเลก็จะใชบริการเรือกับเจาที่มีการทําสัญญาไวแลวและตอรองในราคาพิเศษสุด
หรือบางบริษัททัวรจีนอาจใชเรือของตัวเอง ซึ่งเริ่มพบเห็นแลวหลายพื้นที่วามีการวิ่งใหบริการ19
(4) การลงทุ น ของกลุ ม ทุ น จี น ในธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย วและธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวเนื่อง จะกําหนดใหนักทองเที่ยวที่เขามาไปใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกทุกประเภทที่เปนของ
กลุมทุนจีนที่เขามาลงทุนไว ไดแก ที่พัก รานอาหาร รานจําหนายสินคาที่ระลึก สถานบันเทิง ซึ่งจะทํา
ใหคนทองถิ่นไดรับผลกระทบในดานลบ เพราะจะไมมีรายไดจากนักทองเที่ยวเหลานี้ ขณะที่การเขา
มาของนักทองเที่ยวจํานวนมากยังสรางภาระในเรื่องขยะมูลฝอย สิ่งแวดลอมเปนพิษ ถนนหนทาง
เสียหายจากรถทัวรที่เดินทางเขามาในพื้นที่จํานวนมาก
(5) การดําเนินธุรกิจในลักษณะใชคนไทยเปนตัวแทนอําพรางหรือ
nominee มีก ารขยายตัวมากขึ้นในหลายพื้นที่ ดวยการเขามาลงทุนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและ
18
19

““คอนโด” แหกกฎ-หารายไดปลอยเชารายวันรับทัวรจีน,” ประชาชาติธุรกิจ (14 กันยายน 2558).
“โวยทุนจีนกินรวบ “ภูเก็ต” แยงธุรกิจทองเที่ยวไทย,” ประชาชาติธุรกิจ (2559).
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ดําเนินธุรกิจทองเที่ยว ซึ่งการใชไทยเปนฐานในการทําธุรกิจเพื่อมุงที่จะหาประโยชนอยางเดียวเมื่อมี
ปญหาหรือความเสียหายเกิดขึ้น จะหนีปญหากลับภูมิลําเนา ทิ้งใหคนไทยที่เปนตัวแทนรับผิดชอบ
(6) การจัดตั้งบริษัททัวรโดยใหคนไทยเปนหนาฉาก มีการตั้งบริษัท
ทองเที่ยวเถื่อนโดยไมจดทะเบียน ตั้งเคานเตอรใหบริการตามทองถนน แขงขันธุรกิจทองเที่ยวในเรื่อง
ของราคา ขณะที่คนไทยที่ประกอบธุรกิจอยางสุจริตตองเชาอาคาร จดทะเบียนเสียภาษีอยางถูกตอง
จึงไมสามารถสูกับบริษัทเหลานี้ สวนปญหาที่เกิดขึ้นคือ การยายสถานที่ตั้งอยูตลอด เมื่อเกิดปญหา
ขึ้นกับลูกคาก็ไมสามารถติดตอได หรืออาจมีการทิ้งลูกคาไปเลย แตกตางจากบริษัทคนไทยที่มีอาคาร
สถานที่เปนหลักแหลง เมื่อเกิดปญหาขึ้นลูกคาก็ยังสามารถติดตอกับบริษัททัวรผูใหบริการได
(7) การเปดรานอาหารบังหนาบริเวณชายแดน เชนที่อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย แตกลับแฝงดวยการประกอบธุรกิจทองเที่ยวเพื่อตอนรับนักทองเที่ยวชาวจีนที่นิยม
ขับรถขับรถยนตผานทางลาวเขามาไทยเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในชวงเทศกาล
3.2.2 ธุรกิจภาคเกษตรกรรม
ในเดือนมิถุนายน 2552 ทางการจีนประกาศผอนคลายกฎระเบียบเพื่อใหบริษัทจีน
ออกไปลงทุนตางประเทศไดสะดวกขึ้น ซึ่งมีผ ลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2552 โดยไดขยาย
แหลงเงินทุนของบริษัทจีนที่จะสามารถใชเปนเงินสําหรับการออกไปลงทุนนอกประเทศไดมากขึน้ และ
อนุญาตใหใชเปนเงินทุนเพื่ อโอนไปตางประเทศโดยไมตองขออนุมัติจากทางการกอน บริษัทจีนยัง
สามารถใชเงินสนับสนุนการออกไปลงทุนตางประเทศโดยการซื้อเงินตราตางประเทศหรือกูยืมจาก
ธนาคารทองถิ่น และอนุญาตใหใชรายไดจากการลงทุนในตางประเทศลงทุนตอได
การเขาไปลงทุนผลิตสินคาเกษตรในตางประเทศ ทั้งพืชพลังงานและพืชเศรษฐกิจ
เพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เปนการลงทุนอีกดานหนึ่งของกลุมทุนจีน ซึ่ง
แหลงลงทุนสําคัญ ไดแก ภูมิภาคอินโดจีนซึ่งมีแหลงผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณไดแก กัมพูชา
(ลงทุนผลิตสินคาเกษตร เกษตรแปรรูป และเหมืองแร) ลาว (ลงทุนผลิตยางพารา)
สําหรับไทย การเขามาลงทุนในธุรกิจการเกษตรของกลุมทุนจีนมีการดําเนินการมา
หลายปและยังคงเปนไปอยางตอเนื่อง เปาหมายของจีนที่มาลงทุนไทยนอกจากจะเพื่อใชไทยเปน
ตลาดสินคาของจีนแลว ยัง มองวาไทยสามารถเปนฐานการผลิตสงออกไปยังประเทศแถบอาเซียน
รวมถึงสงสินคากลับไปจําหนายในจีน เพราะการผลิตสินคาดานการเกษตรที่ไทยมีวัตถุดิบจํานวนมาก
โดยเฉพาะวัตถุดิบทางดานการเกษตร และยังมีเปาหมายใชฐานการผลิตในไทยสงออกสินคาไปยุโรป
และอเมริกาที่ในบางสินคาจากจีนถูกกีดกันหากสงออกไปจากจีนโดยตรง20
สินคาเกษตรที่กลุมทุนจีนเขามาลงทุน จะเปนประเภทผลไม ไดแก ทุเรียน ลําไย
มังคุด มะมวง กลวย เพราะความตองการผลไมของคนจีนเพิ่มขึ้นทุกๆ ป ประกอบกับรสชาติและ
คุณภาพที่ดีของผลไมไทย

20

สุเนตรตรา จันทบุรี, "ทุนจีนในอาเซียน," ศูนยขอมูลขาวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ (มิถุนายน 2559).
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3.2.2.1 วิธีการดําเนินการในธุรกิจภาคเกษตรกรรม
ธุรกิจภาคเกษตรกรรมเปนอีกธุรกิจทีก่ ลุมทุนจีนใชการจัดตัง้ ตัวแทนอําพราง
เขามาชวยในการดําเนินการดวยการใหคนไทยเปนผูจดทะเบียนและเปนผูทําสัญญาซื้อขายสินคาหรือ
เชาที่ดิน เพื่อดําเนินการ 2 ลักษณะ ไดแก
1) การตั้งโรงคัดบรรจุผลไม หรือ “ลง” หรือ “ลงจีน” เพื่อรับซื้อผลไมไทย
ถึงในสวนและสงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน สงผลใหมีการครอบงําการคาผลไมไทย และมีการ
ขยายฐานไปยึดครองการคาผลไมไทยในอีก หลายจังหวัดในภูมิภาคตางๆ ทําใหเ กษตรกรชาวสวน
ผลไมสวนใหญเกิดความวิตกวาลงจีนจะเขามาผูกขาดการซื้อขายและกําหนดราคาผลไมไทยในอนาคต
ซึ่ง หากปลอยไวโ ดยไมมี ก ารแกไข ปองกันหรือควบคุม ธุร กิจการคาผลไมไทยอาจประสบปญ หา
วิกฤต21
2) การรับซื้อผลไมหรือการกวานซื้อผลไม กลุมทุนจีนจะทําสัญญาหรือ
มอบคําสั่งซื้อลวงหนาใหกับพอคาคนกลางที่เปนคนไทยรวบรวมผลผลิตใหตามจํานวนที่ตองการ แต
ตอมาไดใชกลยุทธในการแขงขันดวยการทําสัญญาซื้อผลไมลวงหนากับเกษตรกรโดยตรง เชน ทุเรียน
ตั้งแตยังไมออกดอก และชําระเงินใหลวงหนาสวนหนึ่งเพื่อใหชาวสวนนําไปบริหารจัดการ และเมื่อถึง
เวลาตัดลูกก็จะสงแรงงานมาตัด แตหากพบวาผลไมในปใดไมไดมาตรฐานตามที่กําหนดไวเพราะเจอ
ภัยแลง ลงจีนจะไมขอเงินคืนแตจะทําสัญญาเพื่อเลื่อนการซื้อทุเรียนเปนปถัดไปแทน ซึ่งจะตางจาก
พอคาไทยที่ไมมีเงินเพียงพอจะดําเนินการลักษณะนี้22
การขยายตั ว ของกลุม ทุ น จี น หรือ การตั้ ง ลง จี น มี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น
ดังเชน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตราด เทาที่ปรากฏรายงานการซื้อขายผลไมเพื่อสงออก ไดแก ทุเรียน
มังคุด ลองกอง และจากการเก็บขอมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พบวาในจังหวัดจันทบุรี
มีลงทุเรียน ทั้งหมด 107 แหง แตในจํานวนนี้เกินครึ่งเปนลงที่มีชาวจีนรวมทุน มีเพียงรอยละ 40 ที่มี
เจาของเปนคนไทย ขณะที่ลงผลไมอื่นๆ สัดสวนคนไทยเปนเจาของเริ่มลดลง เชน ลงลําไยมี 53 แหง
เปนลงที่มีชาวจีนรวมทุนรอยละ 43 และคนไทยรอยละ 57 มังคุด 122 แหงมีชาวจีนรวมทุนรอยละ
55 คนไทยรอยละ 40 และเวียดนามรวมทุนรอยละ 5 และกลวยไข มี 47 แหง ในจํานวนนี้เปนลงที่มี
ชาวจีนรวมทุนรอยละ 40 และเปนของคนไทยรอยละ 60 และการเชาที่ดินเพื่อการเพาะปลูกผลไม
โดยการใชตัวแทนอําพรางเปนผูเชาที่ดินจากเกษตรกร เนื่องจาก พ.ร.บ. การเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ใน มาตรา 5/2 หามมิใหคนตางดาวเชาที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมหรือ
ดําเนินการไมวาดวยวิธีการใด ทําใหกลุมทุนจีนตองหาตัวแทนทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อปลูกผลไม23
ในการดําเนินการในลักษณะนี้ปรากฏในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดย
ระยะแรกจะรวมมือกับกลุมผูรับซื้อสินคาเกษตรในทองถิ่น เปนผูสนับสนุนเงินทุนและรวมทุนรับซื้อ
พืชผลทุก ประเภท ทั้ง พืชไรและผลไม หลัง จากนั้นเมื่อทราบถึง วิธีดําเนินการและรูจัก เครือขาย
21

อรวรรณ วัฒนยมนาพร, “ลงจีน : การครอบงําการคาผลไมไทย,” สํานักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของ
ประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2558).
22
วิบูลยลักษณ รวมรักษ, "เซ็ง "ลงจีน" ซื้อทุเรียนหมดสวน," ไทยรัฐ (25 เมษายน 2559).
23
สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุร,ี "โวย 'ลงจีน' ปนราคา ฮุบตลาดผลไมไทย," ไทยรัฐ (23 มิถุนายน 2558).
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เกษตรกรผูผลิตพอสมควร กลุมทุนจีนจะแยกตัวออกมาดําเนินธุรกิจเอง ซึ่งบางสวนจะใชวิธีการเชา
ที่ดิน ไดแก ในเขตตําบลเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย ที่มีการเชาที่ดินประมาณ 2,700 ไร ติดแมน้ําอิง
และในเขตตําบลปาตาล อําเภอขุนตาล มีการเชาที่ดินประมาณ 7,000 ไร ติดแมน้ําอิง เพื่อใชในการ
ปลูกกลวยหอม ซึ่งไดเริ่มมีการสงออกไปจําหนายที่จีนบางแลว
3.2.2.2 ผลกระทบจากธุรกิจภาคเกษตรกรรม
1) ผลทางบวก
(1) ในระยะสั้นอาจจะสงผลดีตอตัวเกษตรกรไทย เพราะมีตลาด
แนนอน และราคาผลผลิตสูง แตในระยะยาว สิ่งที่กังวลคือ พอคาจีนจะควบคุมการผลิตและการตลาด
ผลไมไทยทั้งหมด
(2) การลงทุนทําใหเกิดการจางงานในพื้นที่ เปนการสรางรายได
ใหแกเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเปนการใชพื้นที่วางเปลาทําประโยชน
2) ผลกระทบทางลบ
(1) อํานาจการตอรองของเกษตรกรลดลงและตองยอมรับสภาพใน
กรณีที่สินคาไมตรงตามที่ตองการ เชน กรณีที่ในปใดปหนึ่งผลไมมีขนาดไมตรงกับที่ตกลงในสัญญาลง
จีนจะปฏิเสธการซื้อทันที เกษตรกรตองยอมรับการขาดทุนสําหรับปนั้น
(2) ในการเรียนรูกระบวนการจัดการของลง ในระยะแรกกลุมทุนจีน
อาจจะไมเขาใจและไมรูจักเครือขายที่เกี่ยวของ แตเมื่อเริ่ม เขาใจจะทําใหมีก ารปรับกลยุท ธและ
ตองการเขามาเปนผูควบคุมการทํางานเอง แทนที่ลงคนไทย ซึ่งจะทําใหกลุมทุนจีนสามารถทําไดเอง
และจางแรงงานทั้งผูคัด ผูซื้อ และผูตอรองราคาได จะทําใหทุกอยางจะเปนของกลุมทุนจีนทั้งหมด
(3) เกษตรกรชาวสวนผลไมจะถูก กดราคาและกําหนดราคาจาก
พอคาชาวจีน ซึ่งหากไมมีการกําหนดหรือมีหลัก เกณฑจากรัฐบาล กลุมทุนจีนจะเปนผูครอบครอง
ตลาดผลไม เนื่องจากมีเงินทุนจํานวนมาก
(4) การรับซื้อผลไมของลงจีนไดเปรียบลงคนไทย เพราะมีตนทุนทํา
ธุรกิจต่ํากวา เนื่องจากไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในกรณีการสงออกไปยังจีน เพราะบางรายเขา
มาแบบบุคคลธรรมดาแอบเขามาทําธุรกิจ ขณะที่ผูประกอบการไทยตองเสียภาษีเงินไดตามกฎหมาย
(5) การเขามาทําธุรกิจของกลุมทุนจีนจะใชวิธีการสรางเครือขาย
กับคนในพื้นที่ที่มีบทบาทสําคัญทั้งเจาหนาที่ของรัฐ ผูมีอิทธิพล เพื่อหาชองทางในการทําธุรกิจและให
เปนไปไดอยางสะดวก นําไปสูการสรางอิทธิพลและเสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ
(6) การใชพื้นที่เพาะปลูกเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะชวงที่ประสบ
ปญหาภัยแลงทําใหปริมาณน้ําใชในการเพาะปลูกไมเพียงพอ แมจะมีการขุดน้ําบาดาลแลวก็ตาม ทํา
ใหเกิดการคัดคานการใชน้ําจากแมน้ําอิงโดยกลุมเกษตรกรในพื้นที่
3.3 การรับมือของภาครัฐไทย
การขยายบทบาทของกลุมทุนจีนในธุรกิจ 2 ประเภทดังกลาว ทางภาครัฐไมไดนิ่งนอนใจ
โดยเฉพาะในธุรกิจทองเที่ยวที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานาน หนวยงานที่เกี่ ยวของพยายามหาทางแกไข
ปญหามาตลอด ซึ่งเปนการดําเนินการแกไขปญหาเฉพาะหนาในระดับหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งปญหา
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ดังกลาวไดมีการหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในรัฐบาลที่มี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี
ซึ่งมีการสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 2 สัปดาหติดตอกันในชวงเดือนกุมภาพันธ 2559 เพื่อใหการ
แกไขปญหานอมินีมีความคืบหนา
3.3.1 การดําเนินการในธุรกิจทองเที่ยว
ในรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ไดมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว ทําให
มีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ซึ่งจากสถิติของกรมการทองเที่ยว กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา ระบุวา นโยบายดังกลาวไดสงผลใหการทองเที่ยวของไทยเติบโตขึ้นเปนอยางมาก
และสรางสถิติการทองเที่ยวป 2558 ใหม โดยมีจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดสูงสุดในรอบ 8 ป โดย
มีนักทองเที่ยวตางชาติตางชาติแหเที่ยวไทย 29.5 ลานคน สรางรายไดไมต่ํากวา 1.4 ลานลานบาท
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายแกไขปญหาการทองเที่ยวอยางจริงจังและตอเนื่อง เชน ปญหาทัวร
ศูนยเหรียญ ปญหามัคคุเทศกเถื่อน ซึ่งจะสงผลใหนักทองเที่ยวตางชาติเกิดความมั่นใจมากขึ้น โดยได
มีการจัดทํายุทธศาสตรการทองเที่ยวไทยป 2558-2560
ทั้งนี้ ยุทธศาสตรการทองเที่ยว พ.ศ. 2558-2560 ของกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา ไดมีแนวทางพัฒนาทางดานการทองเที่ยวของไทย ดวยการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณ เพราะปจจุบันกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ มีกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวหลายฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน แตเปนกฎหมายฉบับเกาลาสมัยมีความขัดแยง
กันระหวางกฎหมาย และมีความเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ซึ่งจําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไข
ใหส อดคลองกับสถานการณในปจจุบัน รวมทั้งตองมีม าตรการเขมงวด กวดขัน ใหมีการบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจัง เพื่อชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศใหบรรลุตาม
เปาหมาย
ขณะเดี ย วกั น เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาด า นการท อ งเที่ ย ว สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแหงชาติ (สศช.) ไดกําหนดยุท ธศาสตร การสรางความเชื่อมั่นและ
อํานวยความสะดวกมุงแกไขปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และปญหาการหลอกลวง
นัก ทองเที่ย วโดยการจัดตั้ง ศูนย อํานวยการชวยเหลือ นัก ทองเที่ ยวทั่วประเทศ และควบคุม การ
ดําเนินงานใหเ ปนไปอย างมีป ระสิท ธิภาพ เพื่อใหเ กิดการชวยเหลือนัก ท องเที่ยวไดร วดเร็วและ
ทันทวงที นอกจากนี้ สงเสริมการสรางเครือขายอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเที่ยวโดยเฉพาะในเมือง
ทองเที่ยวหลักที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
มาในประเทศไทย การกําหนดการตรวจลงตราแบบเขาราชอาณาจักรไดหลายครั้ง (Multiple Entry
Visa) หรือยกเวนการตรวจลงตราใหกับนักทองเที่ยวจากบางประเทศดวย
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเ มื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 ซึ่งมี พล.อ. ประวิตร
วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งทําหนาที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เปนประธานในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มอบหมายใหกระทรวงพาณิชยเปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานที่
เกี่ย วขอ งเช น กระทรวงมหาดไทย เร ง ดํ าเนิ นการตรวจสอบกรณี ที่มี บ ริษั ท ซึ่ง เป นตัว แทนของ
ชาวตางชาติ (นอมินี) เขามาลงทุนทําธุรกิจทองถิ่นในประเทศไทย โดยเฉพาะดานการเกษตร ที่จะ
สงผลกระทบตอผูประกอบการไทย

26
ตอมาที่ป ระชุม คณะรัฐมนตรีเ มื่อ 24 พฤษภาคม 2559 ไดสั่ง การใหก ระทรวง
พาณิชยเรงพิจารณาหาทางแกไขปญหาเรื่องของนอมินีหรือกรรมการผูมีสิทธิออกเสียง ในการจัดตั้ง
บริษัท นิติบุคคล หรือหางหุนสวนจํากัด ใหมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือวาการจัดตั้งบริ ษัทโดยใช
นอมินีเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายและทําใหเกิดผลเสียตอประเทศ โดย พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี ไดมอบหมายใหกระทรวงพาณิชย ดูแลใน 3 ธุรกิจหลัก ประกอบดวย ธุรกิจทองเที่ยว
ธุร กิ จ การเกษตรที่ เ กี่ ยวข องกั บการรั บ ซื้ อผลไมเ พื่ อการส ง ออก และธุ ร กิ จ ด านอสั ง หาริ ม ทรั พย
อพารตเมนตตางๆ ทําใหกระทรวงพาณิชย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดยกราง พ.ร.บ.การจัดตั้ง
บริษัทจํากัดคนเดียว ขึ้นใหมโดยเปลี่ยนชื่อ มาจาก พ.ร.บ.การจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว ซึ่งได
ยกรางเสร็จและสงรางใหหนวยงานตางๆ พิจารณาเสร็จแลว จะสรุปเสนอใหคณะรัฐมนตรี (ครม.)
พิจารณาไดในเร็วๆ นี้ หากเห็นชอบ จะสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณารายละเอียด
อีกครั้ง
ทั้งนี้ ในราง พ.ร.บ.การจัดตั้งบริษัทจํากัดคนเดียว มีการกําหนดรายละเอียดอํานาจ
การควบคุมบริหารและการครอบงํากิจการโดยคนตางชาติ เพื่อปองกันการถือหุนแทนคนตางชาติ
(นอมินี) หรือนิติบุคคลอําพรางที่คนตางชาติจางคนไทยถือหุนแทน เพราะกฎหมายฉบับนี้จะอนุญาต
ใหเฉพาะคนไทยเทานั้น ที่สามารถมาขอยื่นจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลคนเดียวได และจะดูเรื่อง
สิท ธิในการบริหารงานวามีคนตางชาติมีอํานาจในการควบคุ ม หรือไม ซึ่งจะเปนการแกไขปญ หา
นอมินีไดอีกชองทางหนึ่ง เพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ที่นิยาม
คนตางดาว ไมไดหามคนตางดาวมีอํานาจในการบริห ารบริษัท แมถือหุนนอยกวาคนไทย จึงเปน
ชองทางใหเกิดนอมินีได และคาดวาจะนําเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ไดทัน
ป 2559
ขณะที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดใหความสําคัญกับเรื่องการแกปญหา
นอมินีและปญหาทัวรศูนยเหรียญ ดวยการดําเนินมาตรการเรงดวน โดยกรมการทองเที่ยว ไดรวมกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกองบังคับการตํารวจ ทองเที่ยว นอกจากนี้ ยังมี
แนวคิดใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เขามาเปนหนึ่งในหนวยงานพิจารณา
การตรวจสอบธุรกิจ นอมินีดวย ซึ่งการดําเนินการตรวจสอบการใชตัวแทนอําพราง 3 ระยะ ไดแก
กอนจดทะเบียนธุรกิจนําเที่ยว จะมีการตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องตนของนิติบุคคลกอน
โดยคณะกรรมการประกอบดวยตัวแทนภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมทองเที่ยว เมื่อดําเนินธุรกิจ
แลว กรมการทองเที่ยวจะลงพื้นที่ตรวจสอบผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่เขาขายพฤติกรรมตองสงสัยวา
ใชคนไทยเปนตัวแทนอําพราง เมื่อตรวจสอบพบจะสงขอมูลใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดําเนินการสง
ใหกรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการตอไป และเมื่อยกเลิกการประกอบกิจการจะสงรายชื่อผูประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวใหกับกรมสรรพากรเปนประจําทุกเดือน เพื่อดําเนินการตรวจสอบดานภาษี
ดานการนํารถจากตางประเทศเขามาใชในราชอาณาจัก รของนักทองเที่ยว ทาง
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารวมกับกรมการขนสงทางบก กรมศุลกากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ
พิจารณาหาแนวทางในการดําเนินการอํานวยความสะดวกและควบคุมการใชรถจากตางประเทศใหมี
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยกรมการขนสงทางบกจะออกประกาศวิธีการและเงื่อนไขในการนํารถ
จากตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร เบื้องตนจะอนุญาตเฉพาะรถยนตนั่งรวมที่นั่งผูโดยสารและผู
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ขับรถไมเกิน 9 ที่นั่ง และรถยนตบรรทุกที่มีน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน 3,500 กิโลกรัม โดย
ไมรวมรถตูและรถจักรยานยนต ซึ่งหากมีการเขามาเปนขบวนจะตองขออนุญาตเปนรายกรณีไป และ
จะอนุญาตใหเ ขามาไดในเขตจังหวัดที่มีดานพรมแดนตั้งอยูเ ทานั้น อยางไรก็ตาม การอนุญ าตจะ
อนุญ าตครั้ง ละไมเ กิน 30 วันและไมเ กิน 60 วันใน 1 ป สําหรับ กรณีร ถที่มีพื้นที่อาศัย (รถบาน)
กรมการขนสงทางบกจะไมอนุญาตเขามาในราชอาณาจักรเพื่อ การทองเที่ยว เปนตน ทั้ง นี้ การที่
ชาวตางชาติจะนํารถเขามา ในประเทศไทยจะตองยื่นเอกสารผานผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว
หลังจากที่รัฐบาลชุดปจจุบันมีนโยบายดําเนินการตอธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งเจาหนาทีท่ ี่
เกี่ยวของไดมีการติดตามและตรวจสอบการดําเนินธุรกิจของกลุมทุนจีน และมีการจับกุมดําเนินคดีมา
อยางตอเนื่อง ซึ่งการจับกุมดําเนินคดีลาสุดเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เปนการดําเนินการตอบริษัท
ตางๆ ซึ่งเปนเครือขายบริษัท ทรานลี่ เทรเวล จํากัด หรือบริษัท ไทลี ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายกชกร
รุงมงคลนาม และนายวีรชัย คําไผประพันธกุล เปนเจาของ ถูกดําเนินคดีในขอหาอางวาเปนบุคคล
สัญชาติไทยใหเจาหนาที่ออกบัตรประชาชน และนําไปจดทะเบียนนิติบุคคลประกอบธุรกิจทองเที่ยว
3.3.2 การดําเนินการในธุรกิจภาคเกษตรกรรม
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่มี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปน
ประธาน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 ไดมีคําสั่งใหทุกกระทรวงที่เกี่ยวของกับธุรกิจการใชคนไทย
เปนตัวแทนอําพราง อาทิ กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการทองเที่ยวฯ เปนตน
หามาตรการปราบปรามธุร กิจที่ใชตัวแทนอําพรางในประเทศไทยใหก ลายเปนศูนย ขณะเดียวกัน
หลังจากนี้ หากแตละกระทรวงตองการจะปรับเพิ่มหรือแกไขกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ปราบปรามใหแตละกระทรวงพิจารณาเพื่อนํามาเสนอกับรัฐบาลตอไป
รัฐบาลไดบูรณาการความรวมมือระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
พาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานตํารวจแหงชาติ แกไขปญหาการตั้งโรงคัดบรรจุผลไม
(ลง) ของผูประกอบการชาวตางชาติในภาคตะวันออก โดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรี หลังไดรับการ
รองเรียนวา พอคาจีนเขามาตั้งลงจํานวนมากสงผลกระทบตอพอคาไทย โดยรัฐบาลไดออกมาตรการ
หลัก 3 ดาน คือ จัดระเบียบทางการคา สงเสริมการสงออก การคาและการนําเขา และมาตรการอื่นๆ
เพื่อแกไขปญหาแลว และมีความคืบหนาหลายสวน อยางไรก็ตาม ธุรกิจรับซื้อผลไมโดยพอคาตางชาติ
และสงออกไปขายตางประเทศ ไมอยูภายใตการกํากับของ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว
พ.ศ. 2542 ดังนั้น พอคาตางชาติสามารถประกอบธุร กิจหรือตั้ง ลงได เพื่อสงเสริม การแขงขันทาง
การคา แตไมสามารถใหคนไทยถือหุนแทนหรือเปนนอมินี เพื่อใหคนตางดาวประกอบธุรกิจได
ในการดําเนินการเรื่องนี้ประกอบดวย การตรวจสอบใบอนุญาตทํางานและการเขา
เมืองของพอคาจีน รวมทั้งใบอนุญาตจัดตั้งลงที่ถูกตอง โดยพบวาทั่วประเทศมีลงที่ขึ้นทะเบียน 1,139
รายเปนลงของคนตางดาว 5 ราย (จีน ญี่ปุน ดัช อินเดีย) และมีคนไทยเปนตัวแทนอําพราง 95 ราย
ในจํานวนนี้เปนลงในจังหวัดจันทบุรี 5 ราย และเจาหนาที่ไดดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแลว
สวนมาตรการเก็บภาษี กฎหมายกําหนดใหพอคาจีนเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิตามมาตรา
65 แหงประมวลรัษฎากรเชนเดียวกับพอคาไทยเพื่อไมใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบ ขณะเดียวกัน
ไดมีก ารสรางความเขมแข็งใหแกลง ไทยและสรางความนาเชื่อถือแกสินคาไทย ทั้ง ในดานราคาที่
เหมาะสมและคุณภาพที่ดีเยี่ยม ขณะนี้เจาหนาที่ไดเขาไปแนะนําเรื่องการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ
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แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา ทดสอบตลาด ตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ รับรองมาตรฐานแหลงผลิต
(GAP) โรงคัดบรรจุ (GMP) และจัดอบรมดานพาณิชยอีเ ล็กทรอนิกส (E-commerce) เพื่อเพิ่ม
ชองทางการคาขายแบบออนไลนไปยังตลาดทั่วโลก

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาการขยายบทบาทของกลุมทุนจีนที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจของไทยในธุรกิจ
2 ประเภท ประกอบดวย ธุรกิจการทองเที่ยว และธุรกิจภาคเกษตรกรรม มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตาม
ทิศ ทางของ “นโยบาย 1 แถบ 1 เส น ทาง” ของประธานาธิบ ดี สี จิ้น ผิ ง และนายกรั ฐ มนตรี
หลี่เคอเฉียง ของจีน ที่ตองการขยายอิทธิพลทางการคาและเผยแพรวัฒนธรรม ซึ่งปรับปรุงใหมมาใช
รวมกับการสนับสนุนใหนักลงทุนจีนไปลงทุนในตางประเทศ โดยเฉพาะกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
ในธุรกิจการทองเที่ยว การขยายตัวของนักทองเที่ยวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยในแตละป
จะสงผลใหกลุมทุนจีนที่ลงทุนตั้งบริษัททองเที่ ยวของจีน ตองหาทางลดตนทุนการผลิตเพื่อใหไดรับ
ผลประโยชนสูงสุดดวยการทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวในทุกดานอยางครบวงจร ทัง้ ในสวนที่
เกี่ยวกับโรงแรมหรือที่พัก รานอาหาร รานขายของฝาก หรืออื่นๆ ซึ่งหมายถึงระหวางที่อยูในประเทศไทย
กลุมนักทองเที่ยวจากจีนจะใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เปนของคนจีนดวยกัน ซึ่งการ
ดําเนินธุรกิจเหลานี้อาจมีขอจํากัดในเรื่องผูลงทุน จึงมีการใชคนไทยเปนตัวแทนอําพรางในการจด
ทะเบียนผูประกอบการ
ผลกระทบจากการเขามาของกลุมทุนจีนดังกลาว ทําใหผูประกอบการดานตางๆ ของไทย
ตองสูญเสียรายได นอกจากจะไมเกิดการหมุนเวียนของวงเงินที่ใชจายเพื่อการทองเที่ยวในไทยแลว
ยังไมสามารถตรวจสอบวงเงินการใชจายของนักทองเที่ยวจีนในไทย นับเปนความพยายามที่จะเขามา
ลงทุนแบบเบ็ดเสร็จตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง ซึ่งไดมีการขยายตัวไปยังเมืองทองเที่ยวหลักของไทย
และในการใชไทยเปนฐานในการทําธุรกิจเพื่อมุงที่จะหาประโยชนอยางเดียวเมื่อมีปญหาหรือความ
เสียหายเกิดขึ้น สามารถหลบหนีไปไดทันที จะสงผลกระทบตอคนไทยหรือตัวแทนอําพรางตอง
รับผิดชอบ
สวนในธุร กิจ ภาคเกษตรกรรม เปนการเขามารุก ทางดานการเกษตรของกลุม ทุนจีนอีก
รูป แบบหนึ่ง ที่แสวงประโยชนจ ากการมีเ งินทุนจํานวนมาก ดวยการจัดตั้ง ตัวแทนอําพราง หรือ
nominee เพื่อรับซื้อหรือกวานซื้อผลไม รวมทั้งบางรายจะใชวิธีการเชาที่ดินเพื่อใหเกษตรกรทําสวน
ผลไมตามที่ตองการ กรณีดังกลาวแมวาจะเกิดขึ้นมานาน โดยในระยะแรกพบอยูในพื้นที่จังหวัด
จันทบุรีและตราด ในปจจุบันมีการขยายตัวออกไปในพื้นที่ตางๆ เชน จังหวัดชุมพร มีการเขามารับซื้อ
ทุเรียน และลาสุดที่มีการกลาวถึงกันมากคือ บริเวณจังหวัดชายแดน ไดแก ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
การดําเนินการของกลุมทุนจีน จะทําใหเกิดผลกระทบทําใหอํานาจตอรองของเกษตรกรใน
พื้นที่ลดนอยลง ในกรณีที่ผลไมที่มีการตกลงรับซื้อไวลวงหนาไมไดมาตรฐานทางฝายจีนจะปฏิเสธการซื้อ
และเมื่อมีการเรียนรูการดําเนินธุรกิจและสรางเครือขายในพื้นที่ไดระยะหนึ่งก็จะใชวิธีดําเนินกิจการเอง
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แทนที่จะซื้อจากพอคาไทย ที่สําคัญการเขามาของจีนบางรายแอบเขามาทําธุรกิจไมตองเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลในการสงออกไปยังจีนจึงมีความไดเปรียบเพราะมีตนทุนทําธุรกิจต่ํากวา และสามารถ
ขยายอิทธิพลดวยการสรางเครือขายกับคนในพื้นที่ที่มีบทบาทสําคัญ ซึ่งจะทําใหการทําธุรกิจมีความ
สะดวกขึ้น
อยางไรก็ตาม รัฐบาลไดใหความสําคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของกลุมทุนจีน
เพราะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของไทยและผูประกอบการไทย ไดสั่งการใหหนวยงานที่เ กี่ยวของ
ดําเนินการเพื่อหาทางแกไขปญ หาการรุก ของกลุมทุนจีน โดยไดมีก ารนําประเด็น ปญ หานี้เ ขาสูที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อใหรับทราบถึงสภาพของปญหา และไดใหหนวยงานที่เกี่ยวของไปชวยกัน
แกไขปญหาเพื่อไมใหประชาชนไดรับความเดือดรอน
4.2 ขอเสนอแนะ
แมวาการขยายบทบาทของกลุมทุนจีนในธุรกิจการทองเที่ยวและธุรกิจภาคเกษตรกรรมจะมี
วิธีก ารดํ าเนิ นการที่ค ลายคลึง กันคื อ การใชตัว แทนอําพรางใหม าทํา หนา ที่แทน โดยมี ก ารจา ย
ประโยชนตอบแทนให แตความรุนแรงและผลกระทบจะแตกตางกัน โดยในธุรกิจทองเที่ยวจะสงผล
กระทบที่ก วางขวาง เพราะเกี่ยวของกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีกหลายสาขา ขณะที่ในภาคเกษตรกรรม
ปญหาสวนใหญจํากัดอยูเฉพาะในภาคเกษตร
อยางไรก็ตาม การทําธุรกิจทั้ง 2 ประเภท มีการแสวงประโยชนจากจุดออนของประเทศไทยที่
สําคัญคือ การใชชองวางของกฎหมายหรือการละเมิดกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายที่ยังออนแอ
จึงขอเสนอแนวทางการแกไขปญหาหรือขอเสนอแนะแยกตามธุรกิจ
4.2.1 ธุรกิจการทองเที่ยว
1) นโยบายของรัฐบาลจีนที่ส นับ สนุนกลุมทุนจีนใหออกมาลงทุนตางประเทศ
โดยเฉพาะอาเซียน จะทําใหจีนมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจและอํานาจตอรองในภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งเกิดผล
กระทบตอความมั่นคงของไทยดานเศรษฐกิจและอาจจะสงผลกระทบทางดานอื่นๆ ตามมา จึงอาจ
ตองทบทวนนโยบายเรื่องการลงทุนจากจีนใหเกิดความสมดุลโดยไมใหเขามามีอิทธิพลมากจนเกินไป
2) ประสานงานขอใหกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ปปง. ตรวจสอบการทําธุรกรรม
ของบริษัททองเที่ยวที่มีพฤติการณเกี่ยวของกับทัวรศูนยเหรียญ โดยเฉพาะกรรมการบริษัทที่อาจเขาขาย
เปนนอมินีใหแกกลุมทุนตางชาติ รวมถึง การไดมาซึ่งสัญชาติไทยของกรรมการบริษัท การวาจาง
มัคคุเ ทศกตางชาติ และการเคลื่อนยายเงินทุนของบริษัทซึ่ง อาจเกี่ยวของกับ การใชเ งินอยางผิด
กฎหมาย เพื่อการขยายผลตรวจสอบไปถึงเครือขายอื่นๆ ตอไป
3) การทองเที่ ยวแหง ประเทศไทย (ททท.) ควรประสานกับ ทางการจีน เพื่ อ
รวมกันรณรงคใหขอมูลเกี่ยวกับปญหาทัวรศูนยเหรียญที่สงผลกระทบตอนักทองเที่ยวจีน รวมถึงการ
สรางคานิยมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของนักทองเที่ยวจีนใหเปนไปตามหลักสากล จะชวยลดทอนการใช
บริการทัวรศูนยเหรียญลงไดระดับหนึ่ง และควรจัดเวทีหารือรวมกับบริษัทดานการทองเที่ยวและ
ผูประกอบการคาเครื่องประดับเพื่อทําความเขาใจและขอความรวมมือในการยุติการสนับสนุนธุรกิจ
ของทัวรศูนยเหรียญ
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4) แผนกระตุนการเดินทางทองเที่ยวในไทยในปจจุบันอาจเนนในกลุมที่มีกําลังซือ้ สูง
เพื่อคาดหวังตอการใชจายทั้งประจําวันและการซื้อสินคากลับประเทศ ควบคูกับการกระตุนใหเกิดการ
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในประเทศ ดวยเหตุนี้ การชูจุดเดนในสินคาไทยที่สอดคลองกับวัฒนธรรม
ทองถิ่น ทั้งดานอาหารและสินคาพื้นเมืองควบคูกับการชูประเด็นทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม
อาทิ พระราชวังเดิม วัด พิพิธภัณฑตางๆ ตลอดจนตลาดน้ํา /ตลาดชุมชนดั้งเดิม ซึ่งมีกระจายอยูใน
หลายพื้นที่ของไทย ใหเปนแหลงกระจายสินคาผลิตภัณฑชุมชน(OTOP) ที่จะเกิดขึ้นจากแผนกระตุน
เศรษฐกิจผานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดเชนกัน
5) การขยายตัวของกลุมนักทองเที่ยวชาวจีน อาจตองเฝาระวังกลุมมิจฉาชีพทีแ่ ฝงตัว
มาในลักษณะนักทองเที่ยว จากปจจัยเอื้อตอการเขาพักในไทยของกลุมโรงแรมผิดกฎหมาย ซึ่งไมมี
กฎระเบียบที่ชัดเจนตอการลงทะเบียนเขาพักเหมือนดังเชนโรงแรมทั่วไป
6) แนวทางแกไขปญหาอาจตองใชวิธีตั้งรับอยางรัดกุม ระยะเฉพาะหนาคงตอง
เรงทําความเขาใจกับบริษัทรับจัดการทองเที่ยวในไทยและมัคคุเทศก ชวยควบคุม/ดูแลความเรียบรอย
หากเกิดความเสียหายตอแหลงทองเที่ยว อาจตองรับผิดชอบ ระยะยาวอาจตองจัดทีมบูรณาการรวม
โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.) เปนเจาภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดวยการนําตัวแทน
จําหนายทัวรในประเทศ ตางประเทศ มัคคุเทศก รวมถึงบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยว รวม
หารือเพื่อจัดระเบียบการทองเที่ยวในไทย ชี้ใหเห็นถึง วัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีการ
ทองเที่ยวในไทย เพื่อสรางความเขาใจโดยไมสูญเสียรายไดจากการทองเที่ยว
4.2.2 ธุรกิจภาคเกษตรกรรม
1) การใหความรูตอเกษตรกรเพื่อใหทราบถึงวิธีการของกลุมทุนจีนที่เขามาแสวง
ประโยชนจากเกษตรกรของไทยดวยการชี้ใหเห็นวาเปนการดําเนินการที่ไมถูกตองและมีผลกระทบตอ
เกษตรกรและประชาชนโดยรวม ซึ่งเปนการกระตุนจิตสํานึกของประชาชนใหเกิดความรูสึกที่ตองการ
รับผิดชอบตอสังคมและรักษาผลประโยชนของประเทศ24
2) ภาครัฐตองบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของกลุมทุนจีนใน
การรับซื้อผลไมอยางเครงครัด เพื่อไมใหเกิดชองวางจนสามารถนําไปแสวงประโยชนจนเกิดความ
หละหลวมเหมือนที่ผานมา ไมวาจะเปนการรับจางเปนตัวแทนอําพรางเพื่อดําเนินธุรกิจรับซื้อหรือ
กวานซื้อผลไมหรือการเชาที่ดินเพื่อเพาะปลูก ขณะเดียวกันใหมีการตรวจสอบการจายภาษีเงินไดวา ได
มีการดําเนินการอยางถูกตองไมทําใหไทยตองสูญเสียประโยชน
3) การจัดใหมีแหลงรับซื้อผลไมที่มีทุนเพียงพอที่จะรับซื้อผลไมจากเกษตรกรใน
แตละพื้นที่ เพื่อจูงใจใหนําผลไมมาจําหนายกับลงของไทยแทนการจําหนายหรือทําสัญญากับลงของ
กลุมทุนจีน
4) การปองกันปญหาที่ดีที่สุดคือกลุมเกษตรกรตองมีความเขมแข็งในการวมกัน
เพื่อตั้งราคาตอรองกับพอคาใหได ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของตองมีความพรอมที่จะดูแลในเรื่องของการ
ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย ในเรื่องของการเขามาซื้อผลไมจากเกษตรกรโดยตรง สวนในเรื่องความ
24

การสรางจิตสํานึกใหแกกลุมเกษตรกรหรือบุคคลที่ยอมเปนตัวแทนอําพราง (nominee) ใหหันมาคํานึงถึง
ผลกระทบและผลประโยชนของประเทศเปนสําคัญนาจะชวยในการแกไขปญหาที่ศึกษาได แตเนื่องจากโจทกของ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ไมไดมีการศึกษาการสรางจิตสํานึก จึงนาจะมีการศึกษาตอไป
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ตองการในการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา หรือปลอดดอกเบี้ยใหกั บกลุมสหกรณ วิสาหกิจชุมชน
เพื่อเพิ่มทุนในการรับซื้อผลไมจากเกษตรกรทางกระทรวงพาณิชยจะไดไปพิจารณาจากรายละเอียดอีก
ครั้งหนึ่ง
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